
 
 

HR-2021-2340-U, (sak nr. 21-153384SIV-HRET) 

    

Den 29. november 2021 ble det av Høyesteretts ankeutvalg med dommerne Normann, Noer 

og Ringnes i 

 

HR-2021-2340-U, (sak nr. 21-153384SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: 

 

Advokatfirmaet Rogstad AS   

A (advokat Andreas Galtung) 

    

mot   

    

B   

Verdens Gang AS (advokat Halvard Helle) 

 

 

truffet slik 

 

B E S L U T N I N G :  

 

Advokatfirmaet Rogstad AS og A har anket Borgarting lagmannsretts dom  

22. september 2021 i sak nr. 20-164203ASD-BORG/02 mot  

Verdens Gang AS. 

 

Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra 

ankeutvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning 

utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i 

Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4 første ledd.  

 

Utvalget tillater anken fremmet for så vidt gjelder rettsanvendelsen.  

 

For øvrig finner Høyesteretts ankeutvalg enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til å 

tillate anken fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. 

 

I medhold av tvisteloven § 30-14 tredje ledd begrenses ankeforhandlingene for Høyesterett 

slik at det foreløpig ikke forhandles om andre spørsmål enn om Verdens Gang AS kunne 

gjengi fotografiene med hjemmel i åndsverkloven §§ 29 eller 36 andre ledd. Dersom de 

ankende parter får medhold, må lagmannsrettens avgjørelse oppheves og fortsatt behandling 

av saken finne sted for lagmannsretten. 

 

 

  



2 

 

S L U T N I N G  

 

Anken fremmes til behandling i Høyesterett for så vidt gjelder anken over rettsanvendelsen. 

For øvrig tillates ikke anken fremmet, jf. tvisteloven § 30-14 tredje ledd.  I medhold av 

tvisteloven § 30-14 tredje ledd begrenses ankeforhandlingene for Høyesterett slik at det 

foreløpig ikke forhandles om andre spørsmål enn om Verdens Gang AS kunne gjengi 

fotografiene med hjemmel i åndsverkloven §§ 29 eller 36 andre ledd.  

 

 

 

Ragnhild Noer Kristin Normann Arne Ringnes 

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

 

 


