
 
 

KONGSBERG TINGRETT 

 

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse 
   

 KJENNELSE   

 
Avsagt: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett,   

 
Sak nr.: 12-138194TVA-KONG 

 
Dommer: Benita Tjørn  

 
Saken gjelder: Tvangssalg fast eiendom  

 
 
 

 
 
Ørland Sparebank  Inkassotjenester AS 

mot 

Kirsten Leikny Femundsenden   
 
 
  



 

 - 2 - 12-138194TVA-KONG 

 

 

KJENNELSE 

Den 27. januar 2014 tok Kongsberg tingrett begjæring om tvangssalg av gnr. 8, bnr. 13 i 

Kongsberg kommune til følge.  

 

Ørland Sparebank begjærte 7. mars 2013 at saksøkte med husstand skal fravike 

salgsobjektet. Retten tok begjæringen til følge, under henvisning til at saksøktes atferd 

vanskeliggorde salgsarbeidet. Kjennelsen ble anket til Borgarting lagmannsrett, som i 

kjennelse 16. januar 2014 avviste anken som følge av manlgende betaling av rettsgebyr.  

 

Utkastelse fant sted 25. mars 2014, og lås ble byttet. Saksøkte ble varslet en rekke ganger, 

senest 8. april 2014, om at gjenværende løsøre som ikke blir hentet innen 22. april 2014, 

vil bli solgt eller kastet. I brevet fremgår uttrykkelig at det ikke vil bli gitt ytterligere 

varsel. Saksøkte har etter det opplyste fremdeles ikke hentet ikke løsøregjenstandene. 

 

Saksøkte fremsatte klage 17. august 2014 til diverse instanser, herunder Kongsberg 

tingrett, mot namsmannens gjennomføring av tvangssalget. I klagen begjæres at "all 

aktivitet vedrørende tvangssalg, fravikelse av eiendommer og fjerning/kondemnering av 

mine eiendeler/løsøre/innbo, stanses og reverseres med umiddelbar virkning". 

 

Ved skriv av 14. oktober 2014 ble saksøkte orientert om at en forutsetning for behandling 

av klagen var innbetaling av rettsgebyr. Ved brev av 21. oktober 2014 ble saksøkte igjen 

tilskrevet, og det ble satt frist til 4. november 2014 med å betale rettsgebyret. Saksøkte ble 

gjort kjent med virkningen av at rettsgebyret ikke ble betalt innen fristen, nemlig 

avvisning, jf. tvisteloven § 16-9 jf. § 16-7. Rettsgebyret er fortsatt ikke innbetalt. 

 

Retten skal bemerke at det følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 6-1 første ledd at saker 

etter tvangsfullbyrdelsesloven følger tvistelovens regler med hensyn til betaling av 

rettsgebyrer, herunder konsekvensene av å ikke innbetale dette rettidig.  

 

Det er et vilkår for behandling av klagen at rettsgebyr er innbetalt. Når dette ikke er gjort, 

skal klagen avvises, jf. rettsgebyrloven § 3 sjette ledd og tvisteloven § 16-7 første ledd 

bokstav a, jf. § 16-9 første, jf. tredje ledd.  

 

Retten bemerker at klagen uansett er for sent fremmet, da tvangsfravikelsen anses avsluttet, 

jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 5-19.  
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SLUTNING 

 

   Klagen nektes fremmet. 

 

 

Retten hevet 

 

Benita Tjørn 

 

 

 

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges. 

 

 

 

 

 



 

 

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker 
 

Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer 

den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har 

noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. 

 

Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe 

annet er uttrykkelig bestemt av retten. Ankefristen avbrytes av rettsferien. Rettsferie er 

følgende: Rettsferiene varer fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen 

påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med       

3. januar, jf. domstolloven § 140.  

 

Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan 

gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. 

 

Anke til lagmannsretten over dom i tingretten 

Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på 

grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen 

som ligger til grunn for avgjørelsen.  

 

Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om 

formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av 

ankegjenstanden er under 125 000 kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det 

blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å 

være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. 

 

I tillegg kan anke – uavhengig av verdien av ankegjenstanden – nektes fremmet når 

lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til 

enkelte krav eller enkelte ankegrunner. 

 

Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. 

Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten 

kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke.  

 

I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og 

hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis.  

Ankeerklæringen skal angi: 

- ankedomstolen 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hvilken avgjørelse som ankes 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten 

krever 

- de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes 

- den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil 

- de bevisene som vil bli ført 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det 

- den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken 

 



 

 

Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. 

Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet 

og tvilsomme når saken står for lagmannsretten. 

 

Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten 

Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, 

rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en 

saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og 

forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på 

det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.  

 

En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell 

lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på 

at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. 

 

Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer.  

 

Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over 

saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag 

av feil i saksbehandlingen.  

 

Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt 

avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren 

skriftlig behandling i lagmannsretten.  

 

Anke til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.  

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt 

samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den 

foreliggende 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 til behandling anker over kjennelser og beslutninger 

dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige 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 kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig 

behandling i Høyesteretts ankeutvalg.  


