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DOM

Saken gjelder fastsettelse av erstatningsansvar etter bilansvarsloven.

Sakens bakgrunn

NN NN er født 17. august 1968. Fra videregående skole har han jobbet fullt 
som serviceingeniør offshore, sist for selskapet National Oilwell Varco (NOV).

På vei til et sikkerhetskurs i regi av NOV den 2. mars 2015 skjedde en hendelse som førte 
til at NN fikk kraftige smerter i ryggen. Temaet for saken er om hendelsen er omfattet
av bilansvaret eller ikke. Retten vil komme nærmere tilbake til detaljene i
hendelsesforløpet nedenfor, under rettens vurdering.

NN har selv forklart at smertene kom som følge av at han skled på stigtrinnet på vei inn
i bilen sin. Sparebank 1 Skadeforsikring AS (heretter «selskapet») har erkjent at saken 
faller inn under bilansvaret dersom hendelsesforløpet var slik NN har forklart. Men 
selskapet har avslått ansvar fordi det mener at NNs ryggproblemer ikke skyldtes noe
fall tilknyttet bilen. Selskapets oppfatning er derimot at smertene var spontant isettende.

NN ringte 113 fra bilen sin den 2. mars 2015 og meldte fra om at han trengte hjelp på 
grunn av store ryggsmerter. Han ble hentet av ambulanse, kjørt til lege, og deretter til 
sykehus for undersøkelser samme dag. I de påfølgende måneder var han til ulike
undersøkelser og behandling.

NN var sykmeldt i lang tid etter hendelsen, og har vært 100 % arbeidsufør fram til han 
den siste tiden har begynt å arbeide 50 % som nattevakt hos Aleris.

I desember 2015 fikk selskapet informasjon fra NN som gjorde at de vurderte om 
bilansvar kunne være aktuelt. NN redegjorde nærmere for hendelsesforløpet, men 
selskapet kom våren 2016 til at hendelsen falt utenfor bilansvaret. NN foretok seg ikke 
noe mer overfor selskapet i den forbindelse.

Våren 2016 var det kontakt mellom NN og Nav knyttet til spørsmål om 
arbeidsavklaringspenger (AAP). NN fikk avslag fra Nav på sin søknad om AAP. I den 
forbindelse fikk han bistand fra sitt forbund, Lederne, som i sin tur hadde avtale med 
advokat om bistand. Advokaten som hjalp NN gjorde nærmere undersøkelser av hva
som hadde skjedd, og mente det kunne være grunnlag for at hendelsen var dekket under 
bilansvaret likevel. Krav ble meldt våren 2017. Selskapet avslo imidlertid ansvar igjen.

NN reiste sak mot selskapet for Oslo tingrett ved stevning av 1. mars 2018, med
påstand om fastsettelse av erstatningsansvar. Selskapet innga tilsvar 26. mars 2018 med
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påstand om frifinnelse. Hovedforhandling ble holdt 30. august 2018. Slik saken sto for 
retten, var spørsmålet utelukkende hvilket faktum som skulle legges til grunn for hendelsen 
den 3. mars 2015. Partene var ikke uenige om de rettslige konsekvensene av de ulike
faktiske alternativene.

NNs påstandsgrunnlag

NNs ryggplager kom som følge av at han skled på stigtrinnet på vei inn i bilen sin, en 
Toyota Land Cruiser, den 2. mars 2015. Han skled slik at han fikk en vridning og samtidig 
falt med ryggen mot dørstokken. Dersom hendelsesforløpet var slik, er det ikke tvilsomt at 
hendelsen omfattes av bilansvaret. Vanlige krav til sannsynlighetsovervekt gjelder.

NNs forklaring er i samsvar med opptak av samtalen han hadde med AMK-sentralen 
umiddelbart etter hendelsen. Der forklarte han at han «skled så steike gale ut» da han var
på vei inn i setet i bilen. At han etterpå svarte nei på spørsmålet om han hadde sklidd og
falt må forstås som at han mente at han ikke skled på veien bort til bilen. Dette står derfor 
ikke i motstrid til det siterte utsagnet.

Informasjon i senere legejournaler står ikke i motstrid til at ryggsmertene skyldtes at han 
skled på bilen. Legejournaler må også leses i lys av deres formål. De er ikke skrevet for å 
tjene som bevis i tvistesaker.

Det er også av betydning for vurderingen hvordan NN har fulgt opp sitt krav. Han
tenkte ikke på at hendelsen kunne utløse bilansvarsforsikring, og hadde derfor ikke fokus
på dette. I en samtale med en kundebehandler i selskapet i desember 2015 i en annen 
sammenheng fikk selskapet opplysninger som gjorde at de ba om nærmere informasjon fra 
NN for å vurdere bilansvaret. Da selskapet i juni 2016 hadde vurdert saken og kommet
til at den ikke falt under bilansvaret, slo NN seg til ro med det. Han tenkte slik de fleste 
ville gjort, nemlig at en bil som står helt stille ikke kan gi grunnlag for ansvar. Dette 
underbygger at hans forklaring ikke har vært motivert av et ønske om å oppnå 
forsikringsutbetaling. Det var først da han fikk bistand av advokat knyttet til sitt avslag på
søknad om AAP at advokaten mente det var grunnlag for ansvar under
bilansvarsforsikringen.

Vitneforklaringene underbygger NNs forklaring. Begge vitnene fikk informasjon om
hvordan skaden hadde skjedd kort etter hendelsen.

NNs påstand

1. Sparebank 1 Skadeforsikring AS kjennes erstatningsansvarlig for personskader
påført NN NN den 2. mars 2015.

2. NN NN tilkjennes sakens omkostninger.
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Sparebank 1 Skadeforsikrings påstandsgrunnlag

Det er enighet mellom partene om det juridiske. Spørsmålet i saken er om NN skled på 
stigtrinnet på bilen, eller om han uavhengig av bilen fikk spontane ryggsmerter.

NN har bevisbyrden for at hendelsesforløpet er slik han hevder. De tidsnære bevisene
må tillegges særlig vekt ved denne vurderingen.

Fra skadedagen har man fire kilder: Samtalen med AMK, journal fra ambulanse- 
personellet, notat fra fastlegen og notat fra sykehuset. Disse inneholder ikke noe om fall. 
Det underbygger at NN ikke skled på stigtrinnet på bilen, men at han fikk kink i ryggen
da han satte seg inn i bilen. Særlig sentralt er spørsmålet fra AMK til NN om han skled
og falt, som NN svarte nei på. Det forutgående utsagnet om at «Jeg skled så steike gale
ut», må forstås som at han beskrev en skiveutglidning, ikke at han skled på stigtrinnet.

På tidspunktet for disse tidsnære bevisene var ikke NN motivert av forsikringsoppgjør,
og fall er ikke nevnt. Informasjon om fallet kom senere, i desember 2015, da økonomi ble 
et viktig tema for NN. Før den tid hadde han vært kontakt med fastlegen 14 ganger uten
å nevne fall. Muritunet, hvor NN var til behandling i fire uker, hadde heller ikke
oppfattet at årsaken til ryggsmertene var noe fall. Muritunet hadde også notert at NN 
hadde hatt ryggplager i flere år.

Selskapet er enig i at legejournaler ikke utformet med formål å være bevis for hva som har 
skjedd. Men ambulansejournalen har egne felter for å beskrive skademekanisme, og de er 
ikke krysset ut. Det må også forventes at NN sa noe til legene om årsaken til skaden om 
han ønsket hjelp til å bli kvitt ryggplagene, og at det derfor ville fremkommet noe om fall 
om det hadde skjedd.

NN tok kontakt med selskapet i desember 2015. Han lurte da på om det kunne være 
grunnlag for en yrkesskade. Det var først da han nevnte fallet. Det ble altså et tema da han 
skulle over på AAP, og ville få inntektsnedgang. Det skjedde en klar endring i 
beskrivelsene i journaler fra desember 2015. Det må skyldes at han forklarte seg 
annerledes enn før. Det dreier seg ikke om supplering av en tidligere forklaring, men er en
helt annen forklaring. Den er motivert av et ønske om å få forsikringsoppgjør. 

Forklaringene fra vitnene Kristiansen og Storevik kan ikke legges til grunn.

Selskapet mener NN har utvist svik fordi han har hevdet at han falt, mens han ikke 
gjorde det. Anførselen er i praksis likevel uten betydning for resultatet.
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Sparebank 1 Skadeforsikrings påstand

1. Sparebank 1 Skadeforsikring AS frifinnes.
2. NN NN dømmes til å betale sakens kostnader.

Rettens vurdering

Rettslige utgangspunkter

Bilansvarsloven § 4 første pkt. lyder slik:

Gjer ei motorvogn skade, har skadelidaren krav på skadebot hjå det trygdelaget som 
vogna er trygda i etter kapitel IV, endå om ingen er skuld i skaden

I denne saken er det ikke uenighet mellom partene om at skaden dekkes av loven dersom 
hendelsesforløpet er slik NN har forklart. Skled han på stigtrinnet på vei inn i bilen, og 
dette var årsaken til ryggproblemene, omfattes skaden av loven. Skled han derimot ikke, 
men fikk spontant isettende smerter da han satte seg inn i setet, omfattes skaden ikke. 
Retten legger partenes syn på dette til grunn. Rettens vurdering er etter dette kun en 
vurdering av det faktiske hendelsesforløpet den 2. mars 2015.

Alminnelige bevisvurderingsregler og beviskrav kommer til anvendelse. NN har 
bevisbyrden, men det er tilstrekkelig med sannsynlighetsovervekt.

Når det gjelder bevisbedømmelsen viser retten blant annet til Rt-1998-1565, hvor det er 
uttalt at nedtegnelser som i tid ligger nær opp til den begivenhet som skal klarlegges er
særlig viktige ved bevisbedømmelsen. Dette er det for øvrig heller ingen uenighet om.

Vurdering av hendelsesforløpet den 2. mars 2015

NNs forklaring er at han om morgenen den 2. mars 2015 var på vei til et sikkerhetskurs
i regi av arbeidsgiver. På veien stoppet han ved en Kiwi-butikk for å kjøpe med seg niste. 
Butikken var imidlertid stengt, og NN hadde det noe travelt. Retten siterer så
beskrivelsen i stevningen, som har samme innhold som NNs forklaring for retten:

NN kom gående mot bilens front, passerte fronten med venstre kroppshalvdel mot 
bilen, tok tak i førerdøren med venstre hånd, vred seg mot døren, åpnet døren og
trådde på stigbrettet med høyre fot som skled unna med vridning innover mot bilen 
og resulterte i fall, som medførte at han slo nedre del av ryggen og hofte inn i bilens 
dørstokk med påfølgende ryggskade.
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NN har forklart at han fikk intense smerter i forbindelse ved hendelsen, med at han
greide å slepe seg opp i bilens sete etter hvert. Der lå han mens han ringte 113, og samtalen 
med AMK-sentralen er et sentralt bevis i saken. Retten vil sitere de mest sentrale deler av 
samtalen:

Innringer: Ja. Det skjedde et eller annet med ryggen min når jeg hivde meg inn i 
bilen  min. Jeg skled så steike gale ut.
AMK: Men har du sklidd og falt eller?
Innringer: Nei, jeg var på veg for å sette meg inn i setet på bilen, og så fikk jeg en 
kink i ryggen.

Rettens tolkning av samtalen er at den er i samsvar med NNs forklaring. Han har
forklart at han gikk fort fordi han hadde det travelt, og svingte rundt bildøra og satte høyre
– ikke venstre – fot opp på stigtrinnet. Ved å gjøre det på den måten, kommer man seg fort 
opp i setet på den relativt høye bilen. Dette er godt forenlig med utsagnet «hivde meg inn i 
bilen».

Dersom høyrefoten sklir ved en slik manøver, vil faren for å falle, vri kroppen og slå seg
være stor. At det var det som skjedde, samsvarer godt med den neste setningen: «Jeg skled 
så steike gale ut.» Retten understreker at den anser dette som den klart mest naturlige 
tolkningen av dette utsagnet – at han forklarte at han skled mens han «hivde» seg inn i 
bilen. Å forstå den siste setningen som en beskrivelse av en skiveutglidning, mener retten 
er noe søkt med tanke på situasjonen NN var i. Det var en akuttfase, og NN hadde
store smerter.

Det neste spørsmålet er da hvordan NNs svar på spørsmålet om han hadde sklidd og falt 
kan forstås. Med den tolkningen retten har av de to første setningene, er den naturlige
forståelsen av dette at NN oppfattet spørsmålet som om han hadde sklidd og falt på
veien bort til bilen, før han skulle sette seg inn. Retten mener det ikke er en naturlig 
tolkning at NN nærmest ombestemte seg i forhold til det første utsagnet, hvor han sa at
han hadde sklidd.

Retten kan heller ikke se at andre deler av opptaket er egnet til å endre den tolkningen som 
er gjort av samtalen. Som retten vil komme tilbake til framstår også NN som en
forsiktig og nøktern mann, som ikke overdriver når han snakker. Totalinntrykket av 
samtalen med AMK for øvrig er at NN hadde svært vondt, og hans fokus var å få hjelp
så snart som mulig. Bilens rolle i hendelsesforløpet var åpenbart ikke sentralt for ham.

Ambulanse kom til stedet, og det foreligger en journal utarbeidet av ambulansepersonalet. 
Selskapet har påpekt at det ikke er krysset av for «fall» under «Skademekanisme» i 
journalen. Retten peker på at det heller ikke er krysset av for noe annet under denne 
rubrikken, som for eksempel «annet» eller «ukjent». Det er derfor liten grunn til å legge
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vekt på denne manglende avkryssingen. I journalen er det imidlertid for hånd skrevet på:
«Skulle sette seg inn i bil. Fikk et kink i ryggen.» Dette er ikke i motstrid med NNs 
forklaring, selv om det ikke fremgår noen nærmere beskrivelse av akkurat hva som skjedde 
da han skulle sette seg inn, og som forårsaket «kink».

NN ble kjørt til lege. Det fremgår ikke noe om fall av legejournalen. Deretter ble han
kjørt til sykehuset i Kristiansund for undersøkelser. Av journalen derfra fremkommer for
så vidt heller ikke noe om fall, men det heter at «Pasienten satte seg inn i bilen sin i dag 
med stor fart. Fikk en vridning i ryggen…» Dette samsvarer godt med NNs forklaring,
selv om fallet ikke eksplisitt er nevnt.

I tilknytning til legejournalene vil retten vise til at legejournaler ikke er skrevet med det 
formål å dokumentere hendelsesforløpet ved en skade. Retten viser til en artikkel av 
professor Morten Kielland i PAS-2012-43, hvor det blant annet heter:

Medisinske journaler kan betegnes som pasientens «medisinske biografi», og er 
sentrale bevismidler. Medisinsk dokumentasjon må tolkes og anvendes i lys av sitt
(medisinske) formål. Poengteringen kan synes banal, men er likevel viktig. Selv om 
journaler er sentrale bevismidler, er de ingen uttømmende kilde til informasjon. For 
eksempel er primærlegejournaler ikke utformet med sikte på etterfølgende rettssaker
(herunder juridisk finanalyse), og kan ikke uten videre ses som en fullstendig (eller 
helt presis) angivelse av skadelidtes plager. Høyesterett har presisert dette i 
Nakkeprolaps (Rt-2007-1370).

Retten har også forstått NN slik at han ikke var spesielt opptatt av at ryggsmertene kom
av at han skled på stigtrinnet. Han forklarte legene at han fikk en vridning i ryggen da han 
skulle sette seg inn i bilen i stor fart. Retten forstår mangelen på informasjon om bilens 
rolle i det hele som et utslag av at dette har vært ansett lite relevant for legenes formål, og 
heller ikke spesielt viktig for NN.

En sammenlignbar vurdering av opplysninger finnes i LB-2011-146023. Der skriver 
lagmannsretten blant annet:

Det har vært antydet at As redegjørelse er tilpasset det forhold at han ble 
oppmerksom på at momentet om at han skled på stigen, var viktig for at hendelsen 
skulle bli ansett som en arbeidsulykke. Lagmannsretten kan ikke finne holdepunkter 
for dette. Retten viser bl.a. til at det ikke var på dette punktet han ville ha journalen 
rettet. Han har heller ikke anført noe sted at han nevnte dette momentet for
sykepleier B, og at hun gjorde feil når hun ikke noterte det. Dersom han hadde
forstått betydningen av nettopp dette momentet, ville det vært naturlig at han hadde 
understreket det ytterligere, bl.a. i sin redegjørelse av 2. februar 2009.
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Retten mener det samme er tilfelle i vår sak. NNs handlinger i lang tid etter ulykken
synes overhodet ikke motivert av et ønske om forsikringsoppgjør under 
bilansvarsforsikringen. NN har forklart at han ikke tenkte på en slik mulighet en gang, 
fordi bilen sto stille og han skled på vei inn i den. Det var unaturlig for ham å tenke at det 
kunne knyttes ansvar for en skade til en bil som sto i ro, og retten antar at dette er en nokså 
normal forståelse av bilansvar blant folk flest.

Spørsmålet om bilansvar ble brakt opp av selskapet selv i 2015, ikke NN. NN sendte
da en redegjørelse for hendelsen, men fikk imidlertid avslag av selskapet i juni 2016. Han 
slo seg til ro med det, og gjorde ikke noe for å få endret avslaget.

Det var først i forbindelse med at han fikk avslag på søknad om AAP at NN fikk
bistand av advokat, gjennom sitt forbund Lederne. Det var advokaten, ikke NN, som i
den forbindelse tok tak i spørsmålet om bilansvar. I 2017 meldte advokaten krav til 
selskapet på vegne av NN.

Retten mener det ovennevnte hendelsesforløpet viser at NN ikke har vært motivert av et 
ønske om erstatning under bilansvarsforsikringen. Det kan ikke legges avgjørende vekt på 
at det mangler detaljert informasjon om hvordan NN skled og falt på stigtrinnet på bilen 
sin, da retten legger til grunn at verken NN eller medisinsk personell anså det som
spesielt relevant. Imidlertid følger det etter rettens syn nokså klart av det mest tidsnære 
beviset av alle – samtalen med AMK-sentralen – at NNs forklaring om at han skled på 
stigtrinnet er riktig.

NN framsto også i retten som en nøktern og forsiktig mann, som ikke utbroderte 
hendelsesforløpet eller dramatikken ut over det nødvendige. Han erkjente at han ikke 
husket detaljene i samtalen med AMK, og forsøkte ikke på noe vis å konstruere noen 
forklaring som kunne vært gunstig for ham knyttet til oppfølgingsspørsmålet han fikk, om 
han hadde sklidd og falt. Han hadde heller ikke hatt fokus på akkurat hvilken begivenhet 
som var årsaken til smertene, om de stammet fra noe fall eller annet, men på å få hjelp til å 
bli frisk og fungere i jobb igjen.

Retten skyter inn at opptaket av samtalen med AMK ikke var kjent for partene før kort tid 
forut for hovedforhandlingen. Ingen av partene visste at slike samtaler ble oppbevart, og 
det fremstår som en tilfeldighet av dette beviset kom frem. NN hadde dermed ingen 
foranledning til å tilpasse den forklaringen han ga til selskapet eller andre til det som var 
blitt sagt i samtalen. Og slik retten har tolket samtalen, underbygger den nettopp med 
styrke den forklaringen som NN tidligere hadde gitt.

Til sist viser retten til forklaringene fra Henning Kristiansen og Tore Olav Storvik. Begge 
var kolleger av NN. Kristiansen var NNs nærmeste leder, og forklarte at han fikk en 
telefon fra NNs eks-kone på skadedagen, som fortalte om at NN hadde sklidd og falt
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på vei inn i bilen. Han fikk også høre om det samme av NN første gang han snakket
med NN et par uker etter skaden.

Storvik fikk vite om hendelsen et par måneder etter at den skjedde. Storvik var tillitsvalgt, 
og ringte NN for å undersøke nærmere om det var noe han kunne bistå med i
forbindelse med at NN var langtidssykemeldt. Også han fikk da fortalt historien om
fallet av NN.

I tråd med prinsippene om bevisbedømmelse nevnt ovenfor, særlig betydningen av 
begivenhetsnære bevis, legger retten mindre vekt på disse forklaringene. Men uten 
betydning er de ikke, og de underbygger det inntrykket de øvrige bevisene har gitt.

Rettens konklusjon er altså at NNs forklaring om hendelsesforløpet den 2. mars 2015 er 
sannsynliggjort, og det er derfor grunnlag for ansvar for selskapet. Saken gjelder som
nevnt bare fastsettelse av ansvar.

Sakskostnader

NN har vunnet saken, og har krav på å få erstattet sine sakskostnader, jf. tvisteloven
§ 20-2 (1). Retten har vurdert om det foreligger tungtveiende grunner for å fravike dette 
utgangspunktet, jf. samme bestemmelses tredje ledd, men kommet til at det ikke gjør det.

Adv. Ambjørndalen har krevd dekket kr. 216 500 ink. mva., tilsvarende kr. 173 200 eks. 
mva. Beløpet, eks. mva., fordeler seg med kr. 31 200 frem til og med stevning, kr. 119 600 
fra stevning til hovedforhandling og kr. 22 400 for hovedforhandlingen. Adv. Lundkvist 
har anført at kravet er for høyt, og vist til sin egen oppgave på totalt kr. 94 525 eks. mva.

Retten viser til tvisteloven § 20-5, hvor det fremgår at det kun er rimelige og nødvendige 
kostnader som skal erstattes. I dette tilfellet mener retten at beløpet knyttet til perioden 
mellom stevning og hovedforhandling er noe høyt. Det fremgår også av 
sakskostnadsoppgaven at beløpet fordeler seg med 31 timer for advokatfullmektig og 25 
timer for adv. Ambjørndalen, som kan tyde på noe dobbeltarbeid. Samlet synes 56 timer i 
denne fasen uansett å være noe høyt, da sakens tvistetema er begrenset. Retten mener 
derfor det er grunnlag for å redusere salæret noe. Retten legger likevel til grunn at arbeidet 
for saksøker med saken i dette tilfellet har vært mer omfattende enn saksøktes, og at det 
har vært grunnlag for arbeid som ikke nødvendigvis er synlig når det kommer til
hovedforhandling.

Det samlede omkostningsansvaret settes etter dette til kr. 185 000 ink. mva.
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DOMSSLUTNING

1. Sparebank 1 Skadeforsikring AS er erstatningsansvarlig for personskader påført
NN NN den 2. mars 2015.

2. Sparebank 1 Skadeforsikring AS betaler sakens kostnader med 185 000 –
etthundreogåttifemtusen – kroner til NN NN innen 2 – to – uker fra 
forkynning av dommen.

 
 
 

Retten hevet 
 
 
 

  Eirik Aass   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veiledning om anke i sivile saker vedlegges. 
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Veiledning om anke i sivile saker 
 
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 
anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 
om reglene. 
 
Ankefrist og gebyr 
Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 
annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 
- fra og med 1. juli til og med 15. august  
- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 
Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har 
behandlet saken. 
 
Hva må ankeerklæringen inneholde?  
I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 
- hvilken domstol du anker til 
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det  
- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 
Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 
Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er  

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 
- feil i saksbehandlingen 

 
Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 
du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 
prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 
 
Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 
skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 
knyttet tvil til. 
 
Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke 
vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir 
behandlet. 
 
Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 125 000 kroner 
Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken 
skal kunne bli behandlet. 
 
Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 
Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 
En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 
- feil i saksbehandlingen 
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Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 
mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 
 
En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 
Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 
kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 
 
Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 
kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 
 
Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 
Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 
 
Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 
anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å 
få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 
 
Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling. 
Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis 
andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål. 
 
Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan 
avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 
 
Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts 
ankeutvalg. 
  




