
 
 

HR-2021-430-U, (sak nr. 21-015440SIV-HRET) 

Den 1. mars 2021 ble det av Høyesteretts ankeutvalg med dommerne Matningsdal, Østensen 

Berglund og Thyness i  

 

HR-2021-430-U, (sak nr. 21-015440SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning:  

 

A (advokat John Christian Elden) 

    

mot   

    

B (advokat Per Danielsen) 

 

 

avsagt slik 

 

K J E N N E L S E :  

 

A har anket over Borgarting lagmannsretts beslutning 17. desember 2020 i sak nr.  

20-150769ASD-BORG/01 mot B hvor anke over Oslo tingretts dom 29. juni 2020 i sak nr. 

19-108726TVI-OTIR/04 ble tillatt fremmet. 

 

Høyesteretts ankeutvalg bemerker at lagmannsrettens beslutning bare kan ankes på grunnlag 

av feil i saksbehandlingen, jf. tvisteloven § 29-13 femte ledd tredje punktum. Utvalget har 

som utgangspunkt full kompetanse til å overprøve lagmannsrettens verdivurdering, men det 

faktiske grunnlaget for verdifastsettelsen eller den skjønnsmessige vurderingen av verdien kan 

bare settes til side hvis den åpenbart er uriktig og må ha ledet til en vesentlig for høy eller lav 

verdifastsetting, jf. § 17-5 første ledd og Rt-2010-1542 avsnitt 17 med videre henvisninger. 

 

Det følger av tvisteloven § 17-3 første ledd første punktum at «[f]lere krav mot samme eller 

flere saksøkte i samme sak legges sammen ved verdifastsettingen». Anken i denne saken 

omfatter krav på oppreisning fra flere saksøkte, og det er, når kravene legges sammen, ikke 

tvilsomt at ankesummen er høyere enn 250 000 kroner. Det kreves da ikke tillatelse til 

ankebehandling etter tvisteloven § 29-13 første ledd. 

 

Selv om lagmannsretten har avgjort spørsmålet på et annet grunnlag, er resultatet riktig, og 

anken blir etter dette å forkaste. 

 

Ankemotparten har krevd 24 000 kroner med tillegg av merverdiavgift i sakskostnader for 

ankeutvalget. Utvalget fastsetter nødvendige kostnader til 12 500 kroner inklusive 

merverdiavgift, jf. tvisteloven § 20-5.  
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S L U T N I N G  

 

Anken forkastes. 

 

I sakskostnader for Høyesterett betaler A til B 12 500 – tolvtusenfemhundre – kroner innen  

2 – to – uker fra forkynnelsen av kjennelsen. 

 

 

Cecilie Østensen Berglund Magnus Matningsdal Erik Thyness 

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

 

 


