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Saken gjelder spørsmål om samtlige dommere ved Bergen tingrett er inhabile til å 

behandle begjæring om tvangssalg av eiendom. Bakgrunnen for spørsmålet er tingrettens 

tidligere befatning med saker hvor Marius Reikerås har vært part eller involvert på annen 

måte.  

 

Staten v/Kemneren i Bergen fremsatte 1. juni 2016 krav om tvangssalg av Marius Reikerås 

sin ideelle halvdel av gnr. 166, bnr. 795 i Cappes vei 10, 5018 Bergen. Begjæringen ble 

forkynt for Reikerås på hans bopel 30. juni 2016.  

 

Ved e-post fra Reikerås til Bergen tingrett 17. august 2016 ble det fremsatt 

habilitetsinnsigelse mot samtlige dommere ved Bergen tingrett. Reikerås viser til at det er 

et "uopprettelig forhold mellom undertegnede, min familie og Bergen tingrett". Fire 

dommere som tidligere har behandlet saker hvor Reikerås har vært part eller for øvrig vært 

involvert, er navngitt i e-posten. Reikerås opplyser at Justisdepartementet vil bli saksøkt 

for de krenkelser han gjør gjeldende at Bergen tingrett har påført ham. Reikerås fremhever 

at han ikke kan se at Bergen tingrett skal ha noe med hans saker å gjøre, og gjør gjeldende 

at det er en "umulighet" slik ting har utviklet seg. Han ber om at det blir tatt stilling til om 

tingretten er habil til å behandle saken.  

 

Sorenskriveren i Bergen tingrett, Kari Johanne Bjørnøy, har ved brev 23. august 2016 

oversendt saken til Gulating lagmannsrett og bedt om at lagmannsretten tar stilling til om 

dommerne i Bergen tingrett er habile til å behandle saken, jf. domstolloven § 117 andre 

ledd. I brevet tilkjennegir sorenskriveren at hun mener at ikke samtlige dommere er 

inhabile som følge av at noen av dem tidligere har avgjort saker hvor Reikerås har vært 

part eller har vært involvert på annen måte.  

 

Lagmannsretten har ikke funnet det påkrevd å forelegge habilitetsinnsigelsen til uttalelse 

for staten v/Kemneren i Bergen. Saken anses klar til avgjørelse.  

 

Lagmannsrettens vurdering 

Innledningsvis bemerkes at to av de fire navngitte dommerne i Reikerås sin e-post 17. 

august 2016 er utnevnt som lagdommere ved Gulating lagmannsrett og har sitt daglige 

virke her. Slik lagmannsretten oppfatter innholdet i e-posten sammenholdt med 

navngivelsen av de to dommerne, må Reikerås forstås slik at han på den bakgrunn også 

mener at samtlige dommere ved Gulating lagmannsrett er inhabile til å behandle hans 

saker.  

 

I Bøhn, Domstolloven kommentarutgave, 2. utgave, (heretter Bøhn) side 494–495 er det 

redegjort for hvordan saker hvor det både påstås inhabilitet i tingretten og i den 

lagmannsretten spørsmålet blir forelagt for, bør behandles. Det uttales blant annet: 
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Videre må domstollederen kunne ta avgjørelsen selv i stedet for å forelegge den for 

ankeinstansen i tilfeller der innsigelsen klart er uholdbar, eller slik innsigelse settes fram 

gjentatte ganger. […] Men lagmannsretten må også skriftlig med tre dommere kunne avgjøre 

en innsigelse om at alle dommerne ved domstolen er inhabile uten at dette er noen 

saksbehandlingsfeil, jf. Rt. 1989 side 198.  

[…] 

Det kan tenkes at en part som anfører at alle dommerne i tingretten er inhabile mener at 

dommerne i vedkommende lagmannsrett også er inhabile, eller at førstelagmannen er 

inhabil. Hvis tingretten har forelagt habilitetsspørsmålet for lagmannsretten, kan 

førstelagmannen forelegge for Høyesteretts ankeutvalg spørsmålet om han selv og/eller de 

øvrige dommerne i lagmannsretten er habile til å avgjøre habilitetsspørsmålet for 

tingrettsdommerne. Se som eksempler Rt. 2004 side 391, HR-2009-1591-U og Rt. 2009 side 

193. 

 

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at det er alternative måter å behandle 

habilitetsinnsigelser som er reist mot samtlige dommere ved en domstol. Lagmannsretten 

har etter en konkret vurdering av det som er gjort gjeldende og saken for øvrig, kommet til 

at det er hensiktsmessig og forsvarlig at habilitetsspørsmålene i denne saken avgjøres av 

tre dommere i lagmannsretten, etter skriftlig behandling, se Rt. 1989 side 198 og LH-2014-

22982. Det anses ikke påkrevd å forelegge spørsmålene for Høyesteretts ankeutvalg, jf. 

domstolloven § 117 andre ledd tredje punktum.  

 

Spørsmål om habilitet for dommerne ved Gulating lagmannsrett  

Problemstillingen er om samtlige lagdommere ved Gulating lagmannsrett er inhabile til å 

behandle foreleggelsen av spørsmålet om habilitet for dommerne ved Bergen tingrett. 

Grunnlaget for spørsmålet er som nevnt at to av de dommerne Reikerås har navngitt i sin e-

post, Beate Blom og Vigdis Bygstad, nå er lagdommere ved Gulating lagmannsrett. Ingen 

av disse to er tildelt foreliggende sak hvor lagmannsretten skal ta stilling til om tingrettens 

dommere er habile. Lagmannsretten finner likevel grunn til å vurdere Blom og Bygstads 

habilitet, da dette vil være et moment ved vurderingen av om samtlige lagdommere ved 

Gulating lagmannsrett er habile. Lagmannsretten påpeker imidlertid at det at en dommer i 

en kollegial domstol anses inhabil, ikke uten videre vil innebære at de øvrige dommerne i 

domstolen er inhabile, jf. Bøhn side 451-452. Det må foreligge særegne omstendigheter 

som gjør at det kan reises spørsmål om kollegaene står fritt ved avgjørelsen, jf. 

eksempelvis Rt. 2015 side 786 med videre henvisning til Rt. 2003 side 1588 og HR-2011-

1655-U.  

 

Reikerås har ikke oppgitt hvilken lovbestemmelse han påberoper seg som hjemmel for 

habilitetsinnsigelsene. Slik lagmannsretten oppfatter ham, påberopes at det har oppstått et 

motsetningsforhold blant annet på grunn av de sakene Blom og Bygstad, som tidligere 

tingrettsdommere, har hatt befatning med hvor Reikerås har vært part eller ellers vært 

involvert. Lagmannsretten forstår dette slik at Reikerås anfører at det foreligger "særegne 
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omstendigheter […] som er skikket til å svekke tilliten til [dommernes] uhildethet", jf. 

domstolloven § 108.  

 

Domstolloven § 108 skal tolkes i samsvar med Grunnloven § 95 og EMK artikkel 6 nr. 1, 

jf. blant annet Rt. 2015 side 451 avsnitt 9. Ved vurderingen skal det legges vekt på om 

noen av partene har fremsatt habilitetsinnsigelse, jf. domstolloven § 108 andre setning. En 

innsigelse vil i hovedsak likevel bare få vekt dersom det er tvil om dommeren er habil, jf. 

Bøhn side 393. Det sentrale vurderingstemaet er hvordan forholdet fremstår utad – for 

partene, det rettssøkende publikum og allmennheten generelt. For at en dommer skal være 

inhabil, må det foreligge omstendigheter som knytter dommeren til partene eller saken på 

en slik måte at det ut fra en objektiv vurdering kan reises tvil om dommerens nøytralitet og 

uavhengighet, jf. HR-2015-2446-U og Skoghøy, Tvisteløsning, 2. utgave, side 158–160 

med nærmere henvisninger til rettspraksis.  

 

Når det gjelder betydningen av at Blom og Bygstad som tingrettsdommere har hatt 

befatning med saker hvor Reikerås har vært part eller ellers vært involvert, bemerker 

lagmannsretten at det i seg selv ikke er noen inhabilitetsgrunn at en dommer tidligere har 

behandlet en annen sak med samme part, jf. Bøhn side 389 og fra rettspraksis blant annet 

Rt. 2009 side 1350 avsnitt 27 og Rt. 1998 side 1467. I sistnevnte avgjørelse skriver 

Høyesterett på side 1471 at "[e]n dommer vil ikke være inhabil etter domstolloven § 108 

alene av den grunn at han har avsagt dom i et tidligere søksmål med de samme parter, se 

Rt-1997-1141. Det samme må gjelde også når den nye saken utspringer av samme 

sakskompleks. Det hører til en dommers profesjonalitet å forholde seg til hver enkelt sak 

på sakens egne premisser.". 

 

At en part er subjektivt misfornøyd med en dommers avgjørelser i partens tidligere saker, 

er normalt heller ikke en særegen omstendighet som kan føre til inhabilitet, jf. Bøhn side 

443 flg. Lagmannsretten peker i denne sammenhengen på at det regelmessig vil kunne 

oppstå misnøye med en dommer underveis i saksgangen, både ved forberedelse, i 

forbindelse med rettsmøte og knyttet til den konkrete avgjørelsen av saksforholdet. Partene 

vil lett kunne utvikle skepsis overfor en dommer som de oppfatter at ikke har tatt til følge 

deres synspunkt. Dette vil i utgangspunktet ikke utgjøre noen inhabilitetsgrunn, heller ikke 

om parten går til søksmål mot dommeren eller fremsetter klage mot vedkommende. 

Rettspraksis viser at domstolene er tilbakeholdne med å konstatere inhabilitet på grunn av 

motsetningsforhold mellom dommere og parter, jf. eksempelvis Rt. 2000 side 1385 der 

Høyesterett uttaler at "[n]ormalt blir ikke en dommer inhabil fordi en part retter sterk 

kritikk mot vedkommendes utførelse av sin embetsgjerning".  I Rt. 2002 side 1482 

uttrykker Høyesterett at ovennevnte synspunkt "[s]pesielt må […] gjelde når 

innvendingene retter seg mot dommerens opptreden i en tidligere sak som ikke har noen 

sammenheng med den nye sak med samme part. Tvert om hører det med til dommerrollen 

at parter er uenige og benytter seg av rettsmidler og eventuelt klager i de tilfelle en 

avgjørelse går parten imot.". Lagmannsretten viser også til HR-2016-1074-U avsnitt 10 der 
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Høyesterett uttaler at en part ikke skal kunne inhabilisere en dommer vedkommende er 

misfornøyd med.  

 

Etter lagmannsrettens syn er det i foreliggende sak ikke sannsynliggjort at Blom og 

Bygstad står i noe motsetningsforhold til Reikerås. Lagmannsretten kan ikke se at de 

forhold Reikerås har gjort gjeldende knyttet til de sakene Blom og Bygstad har behandlet 

som tingrettsdommere, er tilstrekkelig dokumentert eller for øvrig sannsynliggjort. På 

denne bakgrunn kan lagmannsretten heller ikke se at de forhold som er gjort gjeldende 

tilsier at det foreligger "særegne omstendigheter" som er egnet til å svekke tilliten til Blom 

og Bygstads uhildethet, jf. domstolloven § 108. Lagmannsretten er etter dette kommet til at 

lagdommerne Blom og Bygstad ikke ville vært inhabile til å behandle foreliggende sak.  

 

Når det gjelder spørsmålet om de øvrige dommerne ved Gulating lagmannsrett er inhabile 

til å behandle foreliggende sak, bemerker lagmannsretten at det at de to omtalte 

lagdommerne, i sitt virke som tingrettsdommere behandlet saker hvor Reikerås var part 

eller for øvrig var involvert, ikke i seg selv er tilstrekkelig til å begrunne at samtlige eller 

de fleste av dommerne ved lagmannsretten må vike sete som inhabile, jf. Rt. 2006 side 

932. Lagmannsretten kan heller ikke se at det er dokumentert eller for øvrig 

sannsynliggjort at det foreligger "særegne omstendigheter" knyttet til de øvrige dommerne 

ved lagmannsretten som tilsier at det kan reises spørsmål ved en eller flere av dommernes 

uavhengighet eller uhildethet, jf. domstolloven § 108.  

 

På bakgrunn av ovenstående er lagmannsretten kommet til at dommerne ved Gulating 

lagmannsrett er habile til å behandle foreleggelsen av spørsmålet om habilitet for 

dommerne ved Bergen tingrett.  

 

Spørsmål om habilitet for dommerne ved Bergen tingrett 

Også for dommerne ved Bergen tingrett er det spørsmål om det foreligger "særegne 

omstendigheter […] som er skikket til å svekke tilliten til [dommernes] uhildethet", jf. 

domstolloven § 108. Det faktiske grunnlaget for anførselen er sammenfatningsvis 

formulert slik at uttalelser som er kommet, avgjørelser som er truffet og forhold for øvrig 

innebærer at det er en "umulighet" at Bergen tingrett behandler saker hvor Reikerås er part. 

 

Som ved vurdering av egen habilitet, legger lagmannsretten til grunn at det at noen av 

dommerne i tingretten tidligere har behandlet saker, også i samme sakskompleks som 

foreliggende, hvor Reikerås har vært part eller for øvrig vært involvert, ikke i seg selv er 

tilstrekkelig til å begrunne at samtlige dommere ved domstolen skal vike sete som inhabile, 

jf. Rt. 2006 side 932, særlig avsnitt 7. Lagmannsretten viser videre til det som fremkommer 

foran om at subjektiv misnøye med en dommer i forbindelse med en parts tidligere saker 

for samme domstol, normalt ikke er en særegen omstendighet som kan føre til inhabilitet. 

Dette gjelder både misnøye ved forberedelse, i forbindelse med rettsmøte og knyttet til den 

konkrete avgjørelsen av saksforholdet. Det vises også til HR-2016-1074-U avsnitt 10 der 
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Høyesterett uttaler at en part ikke skal kunne inhabilisere en dommer vedkommende er 

misfornøyd med. Tilsvarende kan en part ikke inhabilisere en hel domstol fordi 

vedkommende er misfornøyd med avgjørelser som enkelte navngitte dommere ved 

domstolen har avsagt tidligere. Lagmannsretten viser i denne sammenhengen til Rt. 2000 

side 1385 der Høyesterett bemerket at "selv om […] har navngitt enkelte av dommerne i 

Borgarting lagmannsrett, gjelder hans inhabilitetspåstand hele dommerkollegiet i 

lagmannsretten. Anførslene består i generell misnøye med rettsapparatet og enkelte 

tidligere avgjørelser truffet av dommere ved lagmannsretten som nå er pensjonister. Dette 

gir åpenbart ikke grunnlag for å kjenne samtlige nåværende dommere ved lagmannsretten 

inhabile.". Etter lagmannsrettens syn er det ikke holdepunkter for at behandlingen av 

Reikerås tidligere saker har gjort samtlige dommere i Bergen tingrett forutinntatte eller på 

annen måte har svekket tilliten til deres uhildethet, jf. domstolloven § 108.  

 

Lagmannsretten er på denne bakgrunn kommet til at kravet om at samtlige dommere ved 

Bergen tingrett må anses inhabile, ikke tas til følge.  

 

Lagmannsretten bemerker avslutningsvis at sorenskriver Bjørnøy i sitt brev 23. august 

2016 ikke har bedt om at lagmannsretten vurderer særskilt habilitet til de to navngitte 

dommerne som fortsatt jobber ved Bergen tingrett. Etter det lagmannsretten forstår, er 

heller ikke disse dommerne tildelt den aktuelle saken om tvangssalg som nå er til 

behandling ved tingretten.   

 

Kjennelsen er enstemmig. 
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SLUTNING 

 

1.   Dommerne i Gulating lagmannsrett viker ikke sete i sak 16-136244ASK-

GULA/AVD2.  

 

2.   Dommerne i Bergen tingrett viker ikke sete i sak 16-093123TVA-BBYR/02. 

 

 

 

 

Magni Elsheim Håvard Romarheim  Haakon Meyer  

 

 

 

 

 

 

 
Dokumentet er i samsvar med undertegnet original. 

 

 

 

Hjørdis Skogen 

 

 

  

 

 

 


