
 
 

NORGES HØYESTERETT 

 
Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, 

Indreberg og Bårdsen i  

 

HR-2014-00962-U, (sak nr. 2014/741), sivil sak, anke over kjennelse:  

 

 

Macgregor Norway AS (advokat Kjell  Torkelsen) 

  

mot  

  

Huisman Equipment B.V.  

Itrec B.V. (advokat Halvor Manshaus 

advokat Sigurd Holter Torp) 

  

 

avsagt slik 

K J E N N E L S E :  

Macgregor Norway AS har erklært anke over Agder lagmannsretts kjennelse 13. februar 2014 

i sak nr. 13-110516ASK-ALAG mot Huisman Equipment B.V. og Itrec B.V. 

 

Høyesteretts ankeutvalg, som bare kan prøve lagmannsrettens saksbehandling og lovtolking, 

jf. tvisteloven § 30-6, finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken blir 

derfor å forkaste i medhold av tvisteloven § 30-9 andre ledd. Utvalget peker spesielt på at 

tvisteloven § 28-2 om bevissikring utenfor rettssak ikke inneholder et vilkår om at 

hovedkravet må sannsynliggjøres før begjæringen kan tas til følge. En vurdering av 

bevisgrunnlaget for hovedkravet vil likevel inngå i den forholdsmessighetsvurderingen som 

blant annet må foretas der gjennomføring av bevissikring vil være et inngrep i retten til 

respekt for privatlivet, jf. Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8. 

Ankemotpartene har angrepet lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse, jf. tvisteloven § 30-3, 

jf. § 29-7 andre ledd. Ved prøvingen av lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse har 

ankeutvalget begrenset kompetanse for så vidt gjelder spørsmål knyttet til sakens realitet, jf. 

tvisteloven § 20-9 første ledd andre punktum, jf. § 30-6. Utvalget ser ikke grunn til å endre 

lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse, og denne blir derfor stående. 

 

Både ankende part og ankemotpartene har påstått seg tilkjent sakskostnader for Høyesterett, 

jf. tvisteloven § 28-5.  Ankeutvalget finner at sakskostnader for Høyesterett ikke bør 

tilkjennes, jf. § 28-5 andre ledd. 
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S L U T N I N G :  

Anken forkastes. 

 

Sakskostnader for Høyesterett tilkjennes ikke. 

 

 

Hilde Indreberg Ingse Stabel Arnfinn Bårdsen 

(sign.) (sign.) (sign.) 

 

 

Riktig utskrift: 

 


