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Saken gjelder krav om erstatning og oppreisning. 

 

Oslo tingrett avsa 30. juni 2015 dom med slik domsslutning: 

 

1.  Per Danielsen frifinnes. 

2.  Tryg Forsikring AS frifinnes. 

3.  Marius Reikerås dømmes til innen 2 – to uker fra dommens forkynnelse å 

betale kr 407.200 –kronerfirehundreogsjutusentohundre 0/00 i 

saksomkostninger til Per Danielsen  

4.  Marius Reikerås dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å 

betale kr 169.100 – kronerethundreogsekstinitusen 0/00  – i saksomkostninger 

til Tryg Forsikring AS.  

 

For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens 

bemerkninger nedenfor. 

 

Marius Reikerås har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling ble holdt 

20. juni 2017 i Borgarting lagmannsretts lokaler. Marius Reikerås og Per Danielsen møtte 

som selvprosederende. Advokat Knut Søraas møtte for Tryg Forsikring AS (Tryg). Om 

bevisføringen vises til rettsboken. Videre ankeforhandlinger ble avskåret etter ankende 

parts innledning, jf tvisteloven § 29-18 tredje ledd. 

 

Kort skisse over ankesakens gjenstand 

 

Marius Reikerås virket tidligere som advokat. En av hans klienter var Egil Anfindsen som 

også sto bak selskapet Glarion Marine Ltd AS. Reikerås representerte også en rekke av 

pionerdykkerene i Nordsjøen, og han fremmet blant annet på vegne av dem sak om 

menneskerettsbrudd.  

 

Reikerås mistet sin advokatbevilling, og gikk senere konkurs. På vegne av flere av de 

dykkerne Reikerås hadde hatt som klienter, fremmet advokat Danielsen betydelige krav i 

Reikerås' konkursbo. Reikerås hevder dette er erstatningsbetingende. 

 

Reikerås hevder videre at Danielsen har kommet med ærekrenkende utsagn om ham, og at 

han har krav på oppreisning. 

 

Advokat Danielsens forsikringsselskap er Tryg. De dekker eventuelle erstatningskrav 

Danielsen som advokat måtte ha pådratt seg overfor Reikerås. Ansvaret omfatter ikke  

ærekrenkelser. 

 

Tryg hevdes også å være erstatningsansvarlig overfor Reikerås på selvstendig grunnlag 

etter at selskapet fikk tiltransportert seg en fordring Glarion Marine Ltd AS angivelig 

hadde mot Reikerås. Tryg meldte denne fordringen i konkursboet. 
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For tingretten krevde Reikerås også at advokat Danielsen ble ilagt rettergangsbot. For 

lagmannsretten ble det verken i anken, sluttinnlegget eller på direkte forespørsel fra rettens 

administrator under ankeforhandlingen, lagt ned påstand om dette. 

 

Advokat Danielsen og advokat Søraas mener imidlertid at Reikerås må ilegges en 

rettergangsbot for sin mangelfulle håndtering av plikten til å utarbeide ankeutdrag. 

 

For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom, anke, anketilsvar, 

sluttinnlegg, partenes anførsler og lagmannsrettens bemerkninger nedenfor. 

 

Marius Reikerås' anførsler i hovedtrekk 

 

Kravet mot Tryg 

Tryg har overtatt rettsposisjonen til Glarion Marine Ltd AS. Dette selskapet ble stiftet av 

Egil Anfindsen. Han var Reikerås' klient fra 2003, og Reikerås fikk god kjennskap til ham 

og hans virksomhet. 

 

Glarion Marine Ltd AS ble stiftet av Anfindsen i 1979 ved hjelp av midler fra et 

forsikringsoppgjør etter et skipshavari. Pengene ble plassert i Luxembourg. Det ble 

opprettet skattesak, og foretatt etterlikning i 1991 med 36 millioner kroner. Anfindsen 

inngikk avtale i 1993 med skattemyndighetene om betaling. Videre forfølgning ble innstilt. 

 

Trustene Anfindsen opererte med er fiktive. Likevel opereres det med lån fra trustene til 

Glarion Marine Ltd AS. 

 

Det ble innledet straffesak mot Anfindsen. Ved Bergen tingretts dom fra 1995 ble han 

dømt til ti måneders fengsel. 

 

Glarion Marine Ltd AS innledet prosesser mot den norske stat. Påståtte tillitsmenn i 

trusten, John Taylor Bigbie og John S. Burrow, legitimerte Anfindsen som fullmektig. 

Fullmakten innkom til Oslo tingrett 18. mars 2002 er imidlertid åpenbart et falsum. Det 

vises til at det foreligger amatørmessige og banale skrivefeil, eksempelvis "have" som skal 

være "has". 

 

I kravet mot staten ble det lagt ned fastsettelsespåstand om konvensjonsbrudd og 

erstatningskrav knyttet til likningssaken fra 1991. Søksmålet endte dels med avvisning, 

dels med frifinnelse, jf blant annet Høyesterett kjæremålsutvalgs avgjørelse av 22. april 

2005. Det fastslås at rettssubjektene må holdes adskilt, noe som også framgår av 

Lotteritilsynets vedtak om oppnevning av styre i Hol-stiftelsen fra 2015. 

 

Anfindsen brukte fortsatt Glarion Marine Ltd AS i prosessene han var besatt av å føre. Han 

skiller med andre ord ikke rettssubjektene. 
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I 2005 bisto advokat Helge Wesenberg Anfindsens kone i forbindelse med separasjon. 

 

Den 24. januar 2006 overførte Reikerås 750 000 kroner til Glarion Marine Ltd AS ved Egil 

Anfindsen. Dette var en del av et mellomværende hvor pengene raskt ble tilbakebetalt.  

 

På samme tid fikk Anfindsens sønn fullmakt til å handle på vegne av sin far. Reikerås på 

sin side ble engasjert av mange nordsjødykkere i deres prosess for å få oppreisning for sin 

innsats i pionertiden i Nordsjøen. Dette var et tidkrevende arbeid. 

 

Den 20. desember 2007 kom advokat Wesenberg og Anfindsens sønn til Reikerås' kontor 

og fremmet, meget overraskende, et krav på 750 000 kroner på vegne av Glarion Marine 

Ltd AS. Det var ikke grunnlag for et slikt krav, og det er derfor meningsløst når Reikerås i 

2009 ble dømt til å betale beløpet tilbake. Dersom Glarion Marine Ltd AS hadde penger til 

gode, skulle det framgått av regnskapet. Det gjør det ikke. 

 

Den 14. mars 2008 bekreftet også Egil Anfindsen på vegne av seg selv og sine selskaper at 

han ikke ønsket "noen som helst assosiasjoner med advokat Wesenberg". Like fullt ble det 

avsagt uteblivelsesdom mot Reikerås på vegne av tre rettssubjekter i forliksrådet den 29. 

oktober 2008. Fylkesmannen erkjente at dette var feil, jf brev av 8. mai 2009. 

 

På samme tid solgte Reikerås og kona ved kontrakt 3./4.  juni 2008 en eiendom for  

3 000 000 kroner. Eiendomsmekler Krogsveen gjorde imidlertid en feil slik at det oppsto et 

vakuum som advokat Wesenberg utnyttet til å få tinglyst utleggspant av 13. november 

2008 på 995 512 kroner i eiendommen basert på forliksrådets feilaktige dom. 

 

Den 19. februar 2009 avsa Bergen tingrett dom i samme sak. Tingretten baserte seg på at 

Anfindsens sønn representerte sin far. Sønnen bekreftet at han, nå som styreformann i 

Glarion Marine Ltd AS, opprettholdt kravet mot Reikerås, som på sin side ikke fikk 

framlegge dokumentasjonen på at 750 000 kroner var betalt. Som følge av sitt betydelige 

engasjement i dykkersaken, fikk Reikerås ikke forfulgt den feilaktige dommen. 

 

Den 11. mars 2010 opprettholdt Gulating lagmannsrett skifterettens kjennelse om 

konkursåpning hos Reikerås. Konkursbegjæringen var basert på krav fra to medhjelpere i 

dykkersaken som mente de ikke hadde fått sin andel av salæret. Dette er feil. Det ble 

innledet straffesak mot Reikerås som også omhandlet det samme, men Reikerås ble 

frifunnet. Dommeren i Oslo tingrett, Arne Lyng, hadde intervenert og hans uttalelse 

underbygget at salærmidlene ikke var underslått. 

 

Konkursbehandlingen varte i seks år. 

 

Tryg var forsikringsselskap for Krogsveen som hadde gjort feilen ved salget av Reikerås' 

eiendom. Selskapet kjørte et dobbeltløp: først mot Reikerås' kone (dom Bergen tingrett 5. 

februar 2013), dernest gjennom Glarion Marines Ltd AS' krav.  
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Rotocrop trust var angivelig sentralt i Anfindsens "system". Trusten var imidlertid bare en 

bløff, se "Chamber Administration" av 4. januar 2011. 

 

Det krav advokat Wesenberg urettmessig hadde ervervet på vegne av blant andre Glarion 

Marine Ltd AS mot Reikerås, ble transportert til Tryg v/advokat Søraas i mai 2011. Tryg 

kom dermed uberettiget i posisjon overfor Reikerås. Den 17. juni 2011 ba advokat Søraas 

om at transporten ble notert i konkursboet. Transporterklæringen ble undertegnet av 

advokat Wesenberg på vegne av Glarion Marine Ltd AS. Den viser at kravet mot Reikerås 

var på 901 660 kroner. 

 

Ifølge kunngjøring i Bergen Tidende 11. mai 2013 måtte krav mot Glarion Marine Ltd AS 

meldes Egil Anfindsen innen 24. april 2013. I brev 28. november 2014 meddelte advokat 

Wesenberg til bostyrer i Reikerås' konkursbo at selskapet ble vedtatt avviklet av 

generalforsamlingen  28. mars 2014. Det bekreftes at Egil Anfindsen er den reelle eier av 

Glarion Marine Ltd AS. 

 

Advokat Søraas har hele tiden visst at Tryg fikk transport på, og oppgjør for, en fordring 

basert på fiktive selskapskonstruksjoner og kriminelle handlinger. Likevel har han 

opprettholdt og innfordret kravet som etterhvert hadde vokst. Det vises til 

konkursboregnskapet pr 27. november 2015 som viser krav til Hol-stiftelsen på 423 708 

kroner, Egil Anfindsens dødsbo (transport fra Glarion Marine Ltd As) 467 661 kroner og 

Tryg Forsikring (transportert fra Glarion Marine) 1 020 985 kroner. Det kan ikke 

aksepteres at bakmennene har fått nærmere to millioner kroner fra Reikerås' konkursbo til 

tross for at det ikke har vært grunnlag for dette. 

 

Kravet mot advokat Danielsen. 

Reikerås ble engasjert av Nordsjødykkeralliansen i 2006. Hans oppdrag var å fremme krav 

basert på menneskerettsbrudd. Saken ble ført for en pilotgruppe på 24 personer. Dykkerne 

tapte i alle instanser, senest i Høyesetrett 14. april 2009. Selv om han hadde mistet 

bevillingen, førte Reikerås saken for menneskerettighetsdomstolen, og vant fram. Det hele 

endte med at Stortinget besluttet å gi en tilleggserstatning til dykkerne. 

 

Advokat Danielsen kom inn i saken, blant annet med de sakene som sto på vent. Han 

hadde imidlertid ikke de nødvendige fullmakter, og dette ble påtalt. Han anla likevel sak 

ved stevning for Oslo tingrett av 12. mai 2010 med krav på vegne av 

Nordsjødykkeralliansen begrenset oppad til 10 500 000 kroner.  

 

Den 21. mai 2010 fremmet advokat Danielsen krav i Reikerås' konkursbo på ti millioner 

for hver av 30 klienter, senere 34. Det oppsto kaos, og mange av dykkerne reagerte på, og 

var flaue over, advokat Danielsens framferd og at han i det hele tatt oppga at han 

representerte dem. Disse fiktive kravene ble også rettet mot Reikerås' forsikringsselskap. 

Lagmannsretten avviste ved kjennelse 26. mars 2012 saken mot blant andre 
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forsikringsselskapet ettersom stevningen ikke oppfylte lovens krav. På side 11 i dommen 

uttales at "Lagmannsretten er også enig med tingretten i at advokat Danielsens forhold er 

utilbørlig". 

 

Bobestyreren i Reikerås' konkursbo, advokat Haahjem og advokat Danielsen hadde kontakt 

om kravene. Danielsen trakk seg fra oppdraget, men trakk aldri kravene han hadde meldt i 

boet. 

 

Advokat Danielsens ga seg ikke. I anke til Borgarting lagmannsrett 2. oktober 2013 på 

vegne av dykker Rolf Guttorm Engebretsen mot Nordsjødykker alliansen (NSDA) 

framsatte han ærekrenkende utsagn blant annet om at Reikerås var straffet for underslag. 

Dette er usant, og en grov krenkelse av uskyldspresumsjonen. Utsagnet er ærekrenkende. 

Reikerås ble frifunnet to år tidligere, og dette visste advokat Danielsen. 

 

Reikerås  tilskrev statsråd Enoksen i Arbeids- og sosialdepartementet den 26. juni 2015 og 

påpekte blant annet at advokat Danielsen hadde tilegnet seg betydelige midler fra enkelte 

dykkere, og at han forsøkte å forlede departementet da han allerede hadde tilegnet seg 

betydelige beløp. 

 

Tryg og advokat Danielsen har gjennom seks år bidratt til å forlenge bobehandlingen ved å 

opprettholde et fiktivt krav. Dette har også ført til økte kostnader til bobestyrer. 

 

Når det gjelder salæret, må det legges til grunn at Danielsen er selvprosederende. 

 

Reikerås har blitt gjenstand for dobbeltstraff. Han ble både straffeforfulgt og fikk inndratt 

sin advokatbevilling. Hans inntekt i 2007 var 1 567 831 kroner. Hadde bobehandlingen 

blitt innstilt tidligere, ville han ha gjennopptatt sin inntektsgivende advokatvirksomhet. Det 

er årsakssammenheng mellom Trygs og advokat Danielsens handlinger og Reikerås' tap. 

 

Reikerås' anførsler er for øvrig også gjengitt i hans sluttinnlegg. Dette ble gjentatt muntlig 

for lagmannsretten. Det vises følgelig også til dette som oppsummering av Reikerås' 

påstander og påstandsgrunnlag. 

 

Det er ikke grunnlag for rettergangsbot som følge av mangelfullt og for sent innsendt 

ankeutdrag slik ankemotpartene påstår. 

 

Påstand 

Det er lagt ned slik påstand: 

 

1. Per Danielsen og Tryg forsikring betaler til Marius Reikerås erstatning fastsatt 

etter rettens skjønn. 
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2. Per Danielsen betaler erstatning til Marius Reikerås for ikke økonomisk tap 

fastsatt etter rettens skjønn. 

3. Per Danielsen og Tryg forsikring betaler Marius Reikerås sakens omkostninger 

for tingrett og lagmannsrett. 

 

Advokat Per Danielsens anførsler i hovedtrekk 

 

Ettersom ankeforhandlingen ble avskåret etter ankende parts innledning, er Danielsens 

påstander og påstandsgrunnlag hentet fra anketilsvar og sluttinnlegg. I tillegg hadde 

Danielsen et innlegg om at Reikerås ilegges rettergangsbot for mangelfullt og for sent 

innsendt ankeutdrag. 

 

Reikerås forfølger alle som opptrer i strid med hans egne definerte interesser. Denne saken 

føyer seg inn i rekken av slike angrep. 

 

Det er verken sannsynliggjort ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng eller økonomisk tap. 

 

Konkursen og den lange behandlingstiden skyldes i sin helhet Reikerås selv. Dette framgår 

av boinnberetningen.  Det er ikke erstatningsbetingende å melde krav i et konkursbo. 

Kravet ble også trukket etter kort tid av prosessøkonomiske grunner. Kravene fra dykkerne 

har ikke forlenget bobehandlingen, og tingretten har korrekt vist til at bobehandlingen 

trakk ut som følge av at Reikerås ikke samarbeidet med bobestyreren. Tingretten har 

funnet Danielsens opptreden saklig. Tiden for bobehandlingen hadde for øvrig også 

sammenheng med at man ventet på innbetaling fra Reikerås' foreldre. Dette ville 

muliggjøre tilbakelevering av boet. 

 

Reikerås hevder at lagmannsretten har fastslått at Danielsen har handlet utilbørlig. Dette er 

tatt ut av sin sammenheng, og Reikerås blander inn andre saker og parter som ikke står i 

noen som helst sammenheng med kravet mot Danielsen. Reikerås sauser sammen faktum i 

en usammenhengende framstilling som det i begrenset grad er mulig å imøtegå. Særlig 

saksgangen i dykkersaken er framstilt unøyansert og direkte feilaktig. 

 

Kravet om oppreisningserstatning som følge av ærekrenkelse avvises. Det er korrekt at 

Reikerås etter hvert ble frifunnet for angjeldende tiltalepost. Objektivt sett er kritikken 

framsatt mot den ankende part ærekrenkende, men den er ikke rettsstridig. Tingretten har 

vurdert dette riktig. Ankende part har heller ikke imøtegått dette. 

 

Reikerås har ikke fulgt sin forpliktelse til å levere korrekt ankeutdrag i tide. Dette til tross 

for purringer fra prosessfullmektigene og lagmannsretten. Det er sterkt kritikkverdig å 

tilsidesette sin forpliktelse på denne måte, og Reikerås må straffes for dette. 

 

Det er lagt ned slik påstand: 
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1. Anken forkastes. 

2. Marius Reikerås dømmes til å betale Per Danielsens sakskostnader for 

lagmannsretten. 

 

Tryg forsikrings anførsler i hovedtrekk 

 

Ettersom ankeforhandlingen ble avskåret etter ankende parts innledning, er også Trygs 

påstander og påstandsgrunnlag hentet fra anketilsvar og sluttinnlegg. Advokat Søraas ga 

støtte til at Reikerås ilegges rettergangsbot for mangelfullt og for sent innsendt ankeutdrag. 

 

Anken er grunnløs. Reikerås har verken i anken eller senere påpekt hva som er feil ved 

tingrettens dom. Han har kun generelt vist til at det ankes over bevisvurderingen og 

rettsanvendelsen, men påpeker ikke konkret hvilke mangler som hevdes å foreligge. 

Derimot gjentar han på nytt sine betraktninger om dykkersaken o.a. Det er vanskelig å 

imøtegå det man kun kan anta anføres. Reikerås har framført sine betraktninger ved mange 

anledninger og for mange instanser, uten å få medhold. Dykkersakskomplekset står ellers 

ikke i sammenheng med de krav Reikerås nå reiser. 

 

At Reikerås ikke kunne representere dykkerne hadde sammenheng med at han mistet 

advokatbevillingen. Det kan verken Danielsen eller Tryg holdes ansvarlig for.  

 

Danielsen hadde full anledning til å melde dykkernes krav i boet, og det til tross for at 

kravene eventuelt var svakt fundert. Bobestyrer meddelte for øvrig allerede 12. september 

2013 at han anså kravene foreldet, og at det følgelig ikke ville bli innstilt på godkjenning. 

At konkursbehandlingen tok ytterlige to og et halvt år har bobestyreren bekreftet skyldes 

Reikerås selv.  

 

Reikerås' tap av inntekt skyldes ene og alene hans egen atferd. 

 

Trygs kreditorposisjon i Reikerås' konkursbo kan ikke bestrides. Kravet og posisjonen er 

avgjort ved Bergen tingretts rettskraftige dom av 19. februar 2009, slutningens punkt 3. 

Transporten av fordringen er kurant og kan ikke bestrides. "Dokumentasjonen" om at 

Reikerås har betalt 750 000 godtgjør ikke at det aktuelle kravet er innfridd. Kravet er aldri 

gjort opp. Glarion Marine Ltd AS var registrert, og det er ikke holdepunkter for Reikerås' 

gjentatte påstander om at selskapet var fiktivt. 

 

Uansett er påståtte tap ikke dokumentert. 

 

Det er lagt ned slik påstand: 

 

Anken forkastes og Tryg forsikring tilkjennes sakens omkostninger for 

lagmannsretten. 
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Lagmannsrettens bemerkninger  

 

Lagmannsretten skal ta stilling til om advokat Danielsen er erstatningsansvarlig overfor 

Reikerås gjennom melding av 30 (senere 34) dykkeres krav i Reikerås' konkursbo. For å 

ilegge ansvar kreves en erstatningsbetingende handling, årsakssammenheng mellom 

handlingen og skaden og et dokumentert økonomiske tap. Advokat Danielsens eventuelle 

ansvar dekkes av forsikringsselskapet. 

 

Videre er lagmannsretten forelagt spørsmål om Tryg har opptrådt erstatningsbetingende 

overfor Reikerås ved transporten av Glarion Marine Ltd AS' fordring på Reikerås for 

deretter å melde denne i hans konkursbo. Også her kreves en erstatningsbetingende 

handling, årsakssammenheng mellom handlingen og skaden og et dokumentert økonomisk 

tap.  

 

Lagmannsretten skal også ta stilling til om advokat Danielsen har framsatt ærekrenkende 

utsagn mot Reikerås, og om dette eventuelt berettiger til oppreisningserstatning. 

 

Til slutt tar lagmannsretten standpunkt til om det er grunnlag for beføyelser mot Reikerås 

som følge av mangelfullt og for sent utarbeidet og framlagt ankeutdrag. 

 

Som det framgår ovenfor, er Reikerås' framstilling preget av en detaljeringsgrad hvor det er 

vanskelig å plassere enkeltheter i forhold til de krav som gjøres gjeldende. Lagmannsretten 

registrerer at Reikerås gjennom sin detaljkunnskap om de historiske fakta søker å belyse 

påståtte feil, uetterretteligheter  og uredeligheter. Problemet er imidlertid at disse forhold 

verken enkeltvis eller samlet uten videre kan anses å underbygge de krav som framsettes. 

Dette danner bakgrunnen for at lagmannsretten har funnet det klart at hans anke ikke fører 

fram. Samtidig vil det være så vel formålsløst som unødvendig for lagmannsretten å 

kommentere de mange nevnte enkeltheter som ikke er av betydning for lagmannsrettens 

avgjørelse. 

 

Lagmannsretten vil innledningsvis gi noen betraktninger om konkursåpningen og 

behandlingen av Reikerås' konkursbo. 

 

Konkurs ble begjært av Trond Sekkingstad og Henrik Lunde. Deres krav hadde 

sammenheng med arbeidet de utførte sammen med Reikerås i dykkersaken. Dette 

mellomværendet dannet grunnlag for en tiltalepost mot Reikerås for underslag av midler 

utbetalt for fri saksførsel, men som han, blant annet etter tingrettsdommer Arne Lyngs 

intervensjon, ble frifunnet for. Gulating lagmannsrett la imidlertid i sin kjennelse av 11. 

mars 2010 til grunn at Sekkingstad og Lundes krav mot Reikerås var "klare og forfalte". 

Samtidig kom lagmannsretten til, i motsetning til tingretten, at Reikerås ikke i tilstrekkelig 

grad hadde sannsynliggjort at han var solvent. Konkurs ble da åpnet. Advokat Haahjem ble 
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oppnevnt som bostyrer. Anke over kjennelsen om konkursåpning ble forkastet av 

Høyesterett. 

 

Advokat Danielsen opplyste i e-post 26. mai 2010 til bostyreren at han representerte "30 

klienter som har krav på ca 10 millioner hver, samlet altså 300 millioner". Dette ble meldt 

som krav i konkursboet. 

 

Kravet er omtalt i bobestyrers innberetning nr 2 datert 15. april 2014:  

 

På vegne av 30 tidligere dykker-klienter av Marius Reikerås, fremmet advokat Per 

Danielsen i forliksklage til Oslo forliksråd av 16.12.2010 krav om erstatning på til 

sammen ca kr 300 mill (kr 10 mill for hver dykker). Kravet er i forliksklagen rettet 

mot Reikerås, samt 4 andre advokater og advokatenes ansvarsforsikringsselskaper 

Chartis Europe og If Skadeforsikring. Kravet er og meldt som fordring i 

konkursboet. 

 

Hovedanførselen i forliksklagen er at de involverte advokatene som 

prosessfullmektiger for dykkerne i den såkalte "Nordsjødykkersaken" kun anbefalte 

(ifølge klagen) å saksøke staten – ikke noen av oljeselskapene eller andre operatører 

som kunne vært holdt ansvarlige. Da søksmålet mot staten endte med at staten ble 

frifunnet, var kravene mot de andre mulige ansvarlige foreldet. Tapet som dykkerne 

krever erstattet av advokatene – herunder Reikerås – er det samme tapet, som 

dykkerne mener seg påført gjennom innsats som Nordsjødykker. 

(…) 

Saken er så vidt kompleks at den neppe vil bli realitetsbehandlet av forliksrådet. 

Bostyrer antar at et sannsynlig scenario vil være at saken blir innstilt i forliksrådet, 

hvoretter dykkerne så må ta stilling til om de vil bringe saken inn for tingretten. Det 

vil i den forbindelse bli klarlagt hvor mange dykkere som advokat Danielsen 

representerer – noe har vært uklart ved forliksrådets behandling. Når det gjelder 

sakens realitet vil noen av kjernespørsmålene for tingretten trolig være : 

1. Om erstatningskravene mot andre enn Staten alt var foreldet da de enkelte 

advokatene ble engasjert i saken. Reikerås ble engasjert høsten 2006. 

2. Om oppdraget som Reikerås fikk som advokat, var begrenset til kun å 

saksøke Staten. 

3. Om kravet mot advokatene for påstått uaktsom rådgivning senere er 

foreldet, fordi kravet mot advokatene ikke er fremmet i tide. 

4. Om den enkelte dykker er påført tap som følge av arbeidet som dykker. 

Det vil kunne ta relativt lang tid før kravene som er fremmet fra dykkerne mot 

Reikerås er endelig avgjort. Før slik avklaring har funnet sted, vil det ikke være 

mulig å avslutte konkursboet eller å beregne hvilken dividende boet kan gi. 

 

Senere i innberetningen heter det: 

 

 Det videre boarbeidet vil i hovedsak bestå i: 

- (…) 

-    Arbeid knyttet til å avklare omfanget av de anmeldte fordringene i boet. Når det 

gjelder  erstatningskravene fra Reikerås tidligere dykker-klienter, vil boet i første 
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omgang avvente å se om kravene blir brakt inn for og avgjort gjennom søksmål for 

Oslo tingrett  

-   (…) 

 

Den 27. februar 2013 tilskrev advokat Haahjem advokat Danielsen. Han konstaterte at 

stevningen til Oslo tingrett som etterfulgte behandlingen i forliksrådet endte med 

avvisning, senest ved Borgarting lagmannsretts kjennelse 26. mars 2012. Årsaken til 

avvisningen var blant annet at stevningen var mangelfull. Det heter videre i brevet at "det 

parallelle søksmålet for domstolene har således i liten grad bidradd til å kaste lys over 

saken på en måte som er til hjelp ved prøvingen av fordringene i konkursboet". Advokat 

Haahjem ba følgelig advokat Danielsen om "Klargjøring av hvem De representerer" og 

"Klargjøring av kravene".  

 

Den 5. april 2013 meddelte advokat Danielsen i e-post til advokat Haahjem at han "av 

prosessøkonomiske grunner" frasa seg "oppdraget for angjeldende dykkere i forhold til 

konkursboet". Bobestyreren ble bedt om å henvende seg til hver enkelt dykker.  

 

Ved Bergen tingretts kjennelse av 14. desember 2015 ble konkursboet tilbakelevert 

Reikerås. Av boregnskapet framgår at ingen av fordringene fra dykkerne i henhold til 

advokat Danielsens anmeldelse ble prøvet. Det framgår ellers intet om at disse fordringene 

har medført særlig merarbeid og gjennom dette økte bokostnader. 

 

Lagmannsretten kan ikke se at det verken var kritikkverdig eller erstatningsbetingende av 

advokat Danielsen å melde dykkernes krav i boet. At kravet kunne virke urealistisk høyt og 

i ettertid viste seg ikke å føre fram, kan ikke være avgjørende. I henhold til sin posisjon 

foretok advokat Danielsen nødvendige og eventuelt fristavbrytende tiltak for dykkerne. 

Med en såpass stor og lite homogen klientgruppe, kan han ikke lastes for å ha iverksatt 

tiltak som han da, og i den konkret foreliggende situasjon, fant adekvate. For 

lagmannsretten er det ikke framkommet noe om at kravet ble meldt i boet i sjikanøs 

hensikt eller med annet motiv som skulle kunne gi grunnlag for erstatning.  

 

Det foreligger med dette ikke noe påvist erstatningsgrunnlag som skulle tilsi at advokat 

Danielsen, og gjennom det hans ansvarsforsikringsselskap, er økonomisk ansvarlig overfor 

Reikerås. 

 

Til dette kommer at det heller ikke er påvist noe økonomisk tap som følge av 

fordringsanmeldelsen. Verken boinnberetningene eller annen dokumentasjon viser at 

fordringsanmeldelsen har medført at bobehandlingen har trukket ut i tid, eller at den har 

vært fordyrende. Tvert om viser dokumentasjonen at det er Reikerås' eget aktivitetsnivå 

som har forsinket behandlingen. Herunder har han vært aktiv med å bestride alle 

fordringsanmeldelser og han har begjært gjenåpninger av konkursen. Lagmannsretten viser 
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også til at det tok tid å få på plass en finansiering som kunne medføre at boet ble 

tilbakelevert. 

 

For øvrig gir lagmannsretten i tillegg i hovedtrekk sin tilslutning til tingrettens begrunnelse 

som lyder: 

 

Retten kan derfor ikke se at det var uaktsomt eller på andre måter kritikkverdig av 

advokat Danielsen på vegne av sine parter å kreve det nevnte beløp for hver enkelt. 

Danielsen tok raskt skritt for å få trukket kravene da han varslet bobestyreren 

5.4.2013, etter å ha trukket seg som dykkernes prosessfullmektig kort tid i forveien. 

Bobestyreren tilskrev da alle som hadde fremmet krav om NOK 10 millioner i boet 

og ba dem varsle om de ville reise skiftetvist, og alle svarte at de ikke ønsket det. 

  

Når det gjelder konkursbehandlingens utstrekning i tid viser retten til forklaringen fra 

bobestyreren, advokat Haahjem, som ga klart uttrykk for at grunnen til tidsbruken 

var Reikerås sin manglende samarbeidsvilje med bobestyreren. Bl.a. bestred han 

samtlige krav mot konkursboet, slik at alle kreditorene, inklusive strømleverandører 

og andre kreditorer med kurante krav, måtte reise skiftetvist for å få sine krav 

godkjent. Samtlige kreditorer vant fram, noe som viser at Reikerås ikke er i stand til 

å se andre synspunkter enn sine egne, noe som var gjenomgående i hans opptreden 

under hovedforhandlingen. Dessuten har Reikerås tre ganger reist rettsak om 

konkursens gyldighet, han gjorde det første gang da konkursen ble åpnet, det er det 

for så vidt ikke noe å bemerke til. Men når han tar det opp på ny i 2012 og 2014 med 

de samme argumentene som første gang må det karakteriseres som stahet og 

egenrådighet at han ikke vil akseptere konkursen som sådan. Retten mener på denne 

bakgrunn at det ikke er noe hold i at Per Danielsen har noe ansvar for 

konkursbehandlingens lengde, det er det kun Reikerås selv som er ansvarlig for. Han 

kunne ha forholdt seg saklig til de opplagte kravene fra sine advokatkolleger 

Sekkingstad og Lunde, så hadde han antakelig unngått konkurs i det hele tatt. 

 

Reikerås får etter dette ikke medhold i sitt krav om at advokat Danielsen og hans 

ansvarsforsikringsselskap er erstatningsansvarlige for advokat Danilensens anmeldelse av 

dykkernes krav i Reikerås' konkursbo. 

 

Lagmannsretten går så over til å behandle kravet basert på Trygs fordringsanmeldelse i 

boet basert på transporten av Glarion Marine Ltd AS' fordring mot Reikerås.  

 

Reikerås har for lagmannsretten hevdet at fordringen er vokst til nærmere to millioner 

kroner. Han har vist til at det i boet er meldt og innfridd følgende krav: 

 

 Hol-stiftelsen, nå dets konkursbo v/bobestyrer Jarle Hovsen (…)  423 708 

 Egil Anfindsens dbo (transport fra Glarion Marine Ltd AS) (…)  467 661 

 Tryg forsikring (transport fra Glarion Marine)    (…)        1 020 985 

 

Sistnevnte post ble meldt i konkursboet 15. april 2010. Kravet ble rettskraftig avgjort i 

Bergen tingretts dom av 19. februar 2009, jf slutningens punkt 3. Her framgår at Reikerås 

har et ansvar overfor Glarion Marine Ltd AS på 901 660 kroner. Det heter i dommen på 
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side 16 at "Det er ubestridt at Reikerås har mottatt kr 525 000 fra Glarion Marine Ltd AS. 

Videre er det på det rene at hans ektefelle har mottatt kr 200 000 fra Glarion Marine Ltd 

AS som lån og at Reikerås har erkjent å ha overtatt hennes forpliktelse etter dette lånet".  

Anke over dommen ble avvist av Gulating lagmannsrett 2. november 2010. Bakgrunnen 

for dette var at anken og senere forsøk på klargjøring var mangelfulle slik at det ikke var 

mulig "for ankemotpartene å forholde seg til anken og de utdypende prosesskriv på en 

adekvat og fornuftig måte". Høyesterett forkastet videre anke ved kjennelse av 18. februar 

2011. 

 

Fordringen ble prøvet av konkursboet 11. september 2013. Da Reikerås hadde innsigelser, 

ble det reist skiftetvist. Bergen tingrett avsa 13. mai 2014 kjennelse hvorved kravet ble 

godkjent "som dividendefordring i konkursboet til Marius Reikerås med kr 901 660". 

Gulating lagmannsrett avviste anken 24. februar 2015 som følge av manglende innbetalt 

rettsgebyr. 

 

Ved Bergen tingretts kjennelse av 12. mai 2014 ble også Glarion Marine Ltd AS' restkrav 

på 441 063 godkjent som "dividendefordring i konkursboet til Marius Reikerås i samsvar 

med fordringsanmeldelse (…)". 

 

I mellomtiden hadde Tryg trådt inn i kravet ved innfrielse av Reikerås' ansvar overfor 

Glarion Marine Ltd AS. Transporterklæringen ble oversendt bostyreren fra advokat Søraas 

den 17. juni 2011, og akseptert som sådan. 

 

Lagmannsretten finner at verken fordringene som sådan eller transportene av disse gir 

grunnlag for å etablere ansvarsgrunnlag for Tryg overfor Reikerås. Det foreligger 

rettskraftige avgjørelser for kravene, de er prøvet av konkursboet og det foreligger ingen 

dokumentasjon for at kravene er innfridd. Reikerås' anførsler om at Glarion Marine Ltd AS 

var fiktivt, manglende partsrepresentasjon m.v. kan i forhold til dette ikke føre fram.  

 

Også om dette viser lagmannsretten til tingrettens dom hvor det heter:  

Reikerås har også krevet dom for at Trygs krav mot konkursboet for så vidt gjelder 

kr. 901.000 skal strykes, da det ifølge Reikerås gjelder et krav fra Glarion Marine et 

selskap som han hevder er fiktivt. Dette kan retten åpenbart ikke ta til følge. Kravet 

er rettskraftig godkjent av Bergen tingrett og av Gulating* lagmannsrett, og dette er 

boet bundet av. Dessuten er det dokumentert at Glarion Marine var et norsk selskap 

eiet av Egil Andfindsen, som ble slettet fra Brønnøysund-registret da han døde, og 

familien ikke ville følge det opp. Det er åpenbart ikke noe grunnlag for å ta Reikerås' 

påstand pkt. 4 til følge.          *rettet 

 

Lagmannsretten tar så stilling til om det er grunnlag for kravet om oppreisningserstatning 

for ærekrenkende utsagn fra advokat Per Danielsen. 

 

Lagmannsretten har forstått det slik at det er følgende utsagn Reikerås hevder er 

ærekrenkende:  
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Det ble videre avdekket at deler av de offentlige midler som var blitt bevilget av 

staten i form av fri rettshjelp i anledning søksmålet mot staten, var blitt underslått av 

Albert Johnsen og Tom Engh, i samarbeide med deres prosessfullmektig Marius 

Reikerås, som ble fratatt sin advokatbevilling. (Marius Reikerås er senere blitt dømt 

til å betale tilbake noen hundre tusen av en del av det han underslo, til de han 

underslo fra). 

 

Utsagnet er framsatt i en anke datert 2. oktober 2013 forfattet av advokat Danielsen på 

vegne av dykker Rolf Guttorm Engebretsen mot Nordsjødykker alliansen (NSDA). 

 

Advokat Danielsen har i sluttinnlegget erkjent at "Den kritikk som er fremsatt mot den 

ankende part er objektivt sett ærekrenkende". Det bestrides imidlertid at den er rettsstridig. 

 

Lagmannsretten finner uttalelsen uheldig, og den er egnet til å misforstås. Advokat 

Danielsen må ha visst at saken på det angjeldende punkt var endt med frifinnelse, og måten 

han formulerer seg på er lite presis i forhold til dette.  

 

Dette gir ikke grunnlag for å si at midlene er "underslått", i alle fall ikke strafferettslig. Til 

dette kommer at advokat Danielsen ved måten å uttrykke seg på knytter uttalelsen om 

underslag til tapet av advokatbevillingen, noe som heller ikke er riktig. 

 

Når lagmannsretten i en samlet vurdering likevel ikke finner at uttrykksmåten er 

ærekrenkende har dette sammenheng med flere forhold. Lagmannsretten har da vurdert 

utsagnet som en helhet og i lys av situasjonen for øvrig. 

 

Reikerås har vært særdeles aktiv i mange rettsprosesser og han har selv kommet med 

utsagn og påstander som gjør at han må tåle tilbakemeldinger av tilsvarende karakter. Selv 

om advokat Danielsens uttrykksmåte er uheldig og han burde formulert seg annerledes, må 

det legges vekt på at det ikke påstås uttrykkelig at Reikerås er endelig dømt for underslag i 

strafferettslig forstand. Samtidig var det grunnlag for å kritisere Reikerås for at det oppsto 

tvist om fordeling av midlene som var godtgjøring for arbeidet med dykkersaken. 

Lagmannsretten viser om dette til at det senere ble konstatert at de to øvrige hadde krav på 

deler av godtgjøringen. Det er også en realitet at Reikerås mistet advokatbevillingen blant 

annet som følge av "hans urettmessige disponering over til sammen kr 1 975 000"  selv om 

dette gjelder et annet forhold. 

 

Lagmannsretten legger med dette vekt på at uttalelsen er framkommet i et sakskompleks 

hvor Reikerås har vært svært aktiv. Det er i denne sammenheng ikke avgjørende at han 

ikke var part i den aktuelle ankesaken hvor utsagnet ble framsatt. Det må legges til grunn 

at disse sakene var synlige for dem som var aktive og involvert.  

 

Til dette kommer at uttalelsen ikke er framsatt i det offentlige rom, men i et prosesskrift 

som ikke er undergitt offentlighet. 
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Også om dette gir lagmannsretten også sin tilslutning til tingrettens dom hvor det heter: 

Hovedgrunnlaget for Reikerås sitt krav om rettergangsbot (og oppreising) synes å 

være at Danielsen i en anke av til Borgarting lagmannsrett i en sak mellom stridende 

parter i NSDA opplyste at Reikerås i 2009 var dømt for underslag og bedrageri av 

Bergen tingrett, og han nevnte to andre personer som hadde vært med på dette. 

Retten tar utgangspunkt i at dette skjedde i en rettslig sammenheng, hvor advokater 

har stort spillerom til å utforme anklager hvis de lar seg dokumentere. Retten viser 

særlig til EMD-dom av 23.4.14 (Morice mot Frankrike*. Det Danielsen har 

dokumentert er at Reikerås vitterlig ble dømt som beskrevet i Bergen, tingrett, og det 

han ellers beskrev i anken var situasjonen i 2009 og 2010, og det var da en 

sammenheng med det som hadde skjedd med Reikerås i samme tidsperiode. Det 

hører med til historien at Reikerås ble frifunnet for underslag og bedrageri i 

lagmannsrettens dom av .Men domfellelsen for overtredelser av strl. §132a ble 

stående. Denne dommen vedla advokat Danielsen i et senere prosesskrift i samme 

sak knyttet til NSDA som nevnt over, og retten mener dette må sees i sammenheng, 

slik at de riktige opplysningene samlet sett til slutt kom fram, og dette må etter 

rettens syn være avgjørende, så lenge opplysningene framgår i rettslig sammenheng.  

          * rettet  

Retten mener at Danielsen heller ikke har brutt rettsstridsreservasjonen i strl. §247, 

med samme begrunnelse som i forrige avsnitt. Med hensyn til at Danielsen under 

hovedforhandlingen påsto at Reikerås framsatte trusler mot Jan Erik Eriksen for å få 

ham til å frafalle kravet på NOK 10 millioner overfor konkursboet, viser retten til at 

Danielsen i sin partsforklaring forklarte at Eriksen hadde fortalt ham dette. Det kan 

derfor ikke være i strid med uskyldspresumsjonen at Danielsen gjenga dette under 

hovedforhandlingen. 

  

Lagmannsretten konkluderer etter dette med at det ikke foreligger en ærekrenkelse, og det 

er da ikke grunnlag for kravet om oppreisning. 

 

Reikerås' krav mot advokat Danielsen og Tryg fører etter dette ikke fram. 

 

Anken blir etter dette å forkaste. 

 

Reikerås har tapt ankesaken, og etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd skal han 

idømmes sakskostnader. Lagmannsrettens avgjørelse skal også legges til grunn for 

vurderingen av kostnadsansvaret for tingretten. 

 

Lagmannsretten finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner for å gjøre unntak fra 

kostnadsansvaret verken for tingretten eller lagmannsretten. Lagmannsretten vil tvert om 

bemerke at det er grunnlag for å kritisere Reikerås for at han nok en gang belaster 

rettsapparatet med tidkrevende og svakt funderte prosesser. 

 



 - 16 - 15-184576ASD-BORG/01 

Reikerås ble i tingretten ilagt et kostnadsansvar overfor advokat Danielsen på 407 200 

kroner mot Reikerås' protest. Fastsettelsen var i henhold til det framsatte krav. Tingretten 

uttalte: 

 

Reikerås har  lagt an saken svært bredt, ikke minst ved at han få dager før 

hovedforhandlingen framla et sluttinnlegg med 600 sider bilag. Retten godtok mot de 

saksøktes protester at bilagene ble brukt under hovedforhandlingen, men Danielsen 

må få dekning også for arbeid med å gå gjennom også denne dokumentmassen. Sett i 

sammenheng framstår ikke salærkravet som for høyt og i strid med tvl. § 20-5 (1). 

 

Tingretten la også til grunn at Danielsen, som advokat, her kunne kreve dekning av 

kostnader tilsvarende den inntekt han ville hatt dersom han kunne salærført den tiden han 

hadde brukt på saksanlegget fra Reikerås. Lagmannsretten er enig i dette. Advokat 

Danielsens tidsforbruk avspeiler slik sett et reelt tap. 

 

Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten at advokat Danielsens kostnader for 

tingretten har vært nødvendige og at det har vært rimelig å pådra dem, jf tvisteloven § 20-5 

første ledd. Følgelig opprettholdes tingrettens avgjørelse. 

 

For lagmannsretten har advokat Danielsen framlagt en kostnadsoppgave på samlet 357 631 

kroner. Av dette utgjør 343 200 advokatsalær for 107,25 timer. I tillegg kommer 

merverdiavgift. Reikerås har protestert mot kravet. 

 

Lagmannsretten finner ikke at denne kostnaden har vært nødvendig for ivaretakelse av 

Danielsens interesser. Anken er i stor grad en gjentakelse av tidligere påstander og 

anførsler fra Reikerås' side, og kan ikke ha fordret et så stort arbeid som avspeiler et 

forbruk på over hundre timer. Advokat Danielsen er vel kjent med saken, og den kan ikke 

ha foranlediget særlige undersøkelser av faktum og jus. Det har i dette tilfellet heller ikke 

gått med tid til klientsamtaler, og behovet for tid til saksforberedelse før ankeforhandlingen 

må ha vært begrenset. Det skal uansett gjøres fradrag for en rettsdag som følge av at 

ankeforhandlingen ble gjennomført på en dag og advokat Danielsen har medregnet to. 

Advokat Danielsen kan ikke høres med at denne dagen allerede var avsatt, og at han ikke 

hadde annet å fylle tiden med. Det skal likevel tas hensyn til merarbeidet som følge av 

Reikerås' mangelfulle utdrag, jf nedenfor. 

 

Etter en samlet vurdering fastsettes nødvendig salær det har vært rimelig å pådra til  

180 000 kroner. De øvrige poster godkjennes.  

 

Følgende kostnadsansvar pålegges etter dette Reikerås overfor advokat Danielsen: 

 

 Salær         kr 180 000 

 Juridisk utdrag       kr     2 135 

 Tilleggsutdrag       kr   12 296 
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          kr 194 431 

 Merverdiavgift       kr   48 608 

          kr 243 039 

 

Advokat Søraas framla for tingretten en kostnadsoppgave på 169 100 kroner som ble lagt 

til grunn. For lagmannsretten har han framlagt en oppgave på 79 500 kroner. Reikerås har 

protestert mot sistnevnte. Om kravet for tingrettsbehandlingen uttalte tingretten: 

 

Advokat Søraas har krevet kr.169.100 , som det ikke har kommet innvendinger mot, 

og retten legger det til grunn for dommen. Selv om advokat Sørås i stor grad knyttet 

seg til Danielsens påstandsgrunnlag i saken hadde han behov for selv å sette seg inni 

de mange dokumenter Reikerås la fram under sakens gang, som nevnt også som 

vedlegg til sluttinnlegget. 

 

Lagmannsretten er enig i tingrettens avgjørelse, og finner også at kostnadene for 

lagmannsretten utgjør nødvendige utgifter. Det har vært rimelig å pådra disse for å ivareta 

klientens interesser. Ansvaret fastsettes overensstemmende med kostnadsoppgaven.  

 

Til slutt vil lagmannsretten vurdere om det er grunnlag for beføyelser mot Reikerås som 

følge av mangelfullt og for sent framlagt utdrag for lagmannsretten. 

 

Reikerås ble ved lagmannsrettens brev av 5. april 2017 pålagt å utarbeide faktisk utdrag 

etter nærmere angitte retningslinjer innen 4. mai 2017. På fristens siste dag ba han om 

fristforlengelse til den 11., noe som ble innvilget. Den 11. mai opplyste han at han manglet 

anketilsvarene, og skrev: 

  

Dommer i tingretten , Knut Kleppestø, fratrådte i den aktuelle perioden grunnet 

utredning for demens og jeg vet lite om hvordan han ekspederte saken videre til 

lagmannsretten. 

 

Reikerås anga at utdragene ville bli sendt fra trykkeriet den 12. mai.  

 

I brev fra lagmannsretten av 29. mai 207 til Reikerås ble det opplyst at advokat Danielsen 

og advokat Søraas kun hadde fått oversendt rettens eksemplar. Reikerås ble pålagt innen 6. 

juni 2017 å sende ytterligere eksemplarer til hver av prosessfullmektigene. Reikerås ble 

varslet om fristforelegg dersom fristen ble oversittet. 

 

Reikerås sendte advokat Danilensens eksemplar som "Norgespakke" og til feil adresse. 

Dette eksemplaret ble mottatt av advokat Danielsen den 19. juni. Utdragene fra Reikerås 

var imidlertid mangelfulle. De inneholdt ikke dokumenter som åpenbart skulle vært med, 

og så vel advokat Danielsen og advokat Søraas måtte utarbeide tilleggsutdrag til 

anvendelse under ankeforhandlingen. 

 

Lagmannsretten finner Reikerås' håndtering av plikten til å utarbeide tilfredsstillende 

ankeutdrag kritikkverdig. Han har bakgrunn som advokat, og skal kjenne regelverket og er 
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i tillegg gjennom lagmannsrettens brev gitt anvisning på hva utdragene skal inneholde og 

når de skal være retten og motpartene i hende. Overtredelsene av fristene og plikten til å 

utarbeide utdragene i henhold til utdragsloven og rettens anvisning er forsettlig. En slik 

holdning til et system Reikerås vet er avhengig av etterrettelighet for en smidig og korrekt 

domstolsbehandling, er uakseptabel. For overtredelsen fastsettes en rettergangsbot på   

5 000 kroner, jf utdragsloven § 9. 

 

Dommen er enstemmig.   
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D o m s s l u t n i n g : 

 

1. Anken mot Per Danielsen, tingrettens dom punkt 1 og 3, forkastes. 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Marius Reikerås innen to uker fra 

dommens forkynnelse til Per Danielsen  243 039 – tohundreogførtitretusenog 

trettini – kroner. 

3. Anken mot Tryg Forsikring, tingrettens dom 2 og 4, forkastes. 

4. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Marius Reikerås innen to uker fra 

dommens forkynnelse til Tryg Forsikring 79 500 – syttinitusenfemhundre – 

kroner. 

5. Marius Reikerås idømmes til innen to uker fra dommens forkynnelse å betale til 

statskassen en rettergangsbot på 5 000 – femtusen – kroner. 

  

 Ragnar Eldøy    Carl August Heilmann                                    Egil F. Jensen                          

 

    

 

 

Dokument i samsvar med undertegnet original 

Ingunn Olsen (signert elektronisk) 
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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: 

4. ankedomstolen 

5. navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

6. hvilken avgjørelse som ankes 

7. om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

8. det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende 

parten krever 

9. de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes 

10. den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil 

11. de bevisene som vil bli ført 

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

13. den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken 
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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.  


