
 

 
 

NORGES HØYESTERETT 

 

 
Den 30. november 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne 

Bull, Falch og Bergh i  

 

HR-2016-2429-U, (sak nr. 2016/2052) og sak nr. 2016/2098, sivil sak, anke over 

beslutning og anke over kjennelse: 

 

Iren Håkansson  

Torsten Håkansson (advokat Per Danielsen) 

  

mot  

  

Norsk Kennel Klub (advokat Stephan Didrich Eid) 

  

Egon Hermansen (advokat Harald Bjelke Wibye) 

  

Thorild Thoresen Østby (advokat Arne Sekkelsten) 

  

 

truffet slik 

K J E N N E L S E :  

(1) Iren Håkansson og Torsten Håkansson har erklært anke over Borgarting lagmannsretts 

beslutning 14. september 2016 i sak nr. 16-104945ASD-BORG/03 mot Norsk Kennel Klub, 

Egon Hermansen og Thorild Thoresen Østby.  

 

(2) Høyesteretts ankeutvalg bemerker at lagmannsrettens beslutning om å nekte en anke fremmet 

bare kan ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen, jf. tvisteloven § 29-13 femte ledd. 

Utvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken forkastes dermed i 

medhold av tvisteloven § 30-9 andre ledd.  

 

(3) I ankeerklæringen er det angitt at "[s]akskostnadene ilagt for lagmannsrett og tingrett ankes 

særskilt." Dette må forstås som en anke etter tvisteloven § 20-9 tredje ledd. I ankeerklæringen 

er det imidlertid ikke beskrevet hvilke feil som gjøres gjeldende ved lagmannsrettens 

avgjørelse av sakskostnadene. Ankeerklæringen fyller da ikke kravene til en særskilt anke,  
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jf. tvisteloven § 30-3 første ledd, jf. § 29-9 tredje ledd bokstav f og g. Ankeutvalget finner at 

de ankende parter er sterkt å bebreide for den mangelfulle prosesshandlingen, og at ikke 

tungtveiende grunner taler for at det gis adgang til retting, jf. tvisteloven § 16-5 andre ledd,  

jf. tvisteloven § 3-5 andre ledd. Den særskilte anken blir på denne bakgrunn avvist.  

 

(4) Ankemotpartene har påstått seg tilkjent sakskostnader for Høyesterett. Egon Hermansen 

krever 5 000 kroner, Norsk Kennel Klub krever 15 000 kroner og Thorild Thoresen Østby 

krever 5 000 kroner med tillegg av merverdiavgift. Egon Hermansens og Thorild Thoresen 

Østbys påstander tas til følge.  

(5) Etter utvalgets syn overstiger Norsk Kennel Klubs krav på 15 000 kroner det som fremstår 

som nødvendig og rimelig for arbeidet med ankesaken, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. 

Utvalget finner at nødvendige omkostninger kan settes til 5 000 kroner. 

 

 

S L U T N I N G :  

 

1.  Anken over lagmannsrettens beslutning forkastes. 

 

2.  Anken over lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnadene avvises. 

 

3.  I sakskostnader for Høyesterett betaler Iren Håkansson og Torsten Håkansson én for 

begge og begge for én til Egon Hermansen 5 000 – femtusen – kroner innen 2 – to – 

uker fra forkynnelsen av beslutningen. 

 

4.  I sakskostnader for Høyesterett betaler Iren Håkansson og Torsten Håkansson én for 

begge og begge for én til Norsk Kennel Klub 5 000 – femtusen – kroner innen 2 – to – 

uker fra forkynnelsen av beslutningen. 

 

5.  I sakskostnader for Høyesterett betaler Iren Håkansson og Torsten Håkansson én for 

begge og begge for én til Thorild Thoresen Østby 6 250 – sekstusentohundreogfemti – 

kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av beslutningen. 

 

 

 

 

Ingvald Falch Henrik Bull Espen Bergh 

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

 

 

Riktig utskrift: 
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