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Gulating lagmannsrett - LG-2010-175007

Instans Gulating lagmannsrett - Dom
Dato 2011-09-30
Publisert LG-2010-175007
Stikkord Kontraktsforhold. Avtaleloven § 36.
Sammendrag Tolking av avtalegrunnlag m.v. vedrørende rettigheter til fast eiendom.
Saksgang Nordhordland tingrett TNOHO-2009-201944 - Gulating lagmannsrett LG-2010-

175007 (10-175007ASD-GULA/AVD2).
Parter Frank Obert Bjelland og Monica Svendsen (for disse: advokat Dag Borgen 

Nødtvedt) mot Tone Elise Bubandt og Lasse Stenberg (for disse: advokat Knut 
Grini).

Forfatter Lagdommer Arne Fanebust. Lagdommer Jon Atle Njøsen. Sorenskriver Christian 
Fr Wyller.
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Innledning

Saken gjelder tvist om eiendomsretten til del av fast eiendom.

Lasse Stenberg kjøpte i 1985 eiendommen gnr 38 bnr 127 i Fjell kommune av Trond Emblem, og kort tid 
etter kjøpte Olav Larsen naboeiendommen gnr 37 bnr 127, også dette med Emblem som selger. Mellom 
Stenberg og Larsen ble det i 1986 inngått avtale om ny grense mellom eiendommene, hvoretter en tidligere 
diagonal grense skulle rettes opp. Formålet var at det skulle bli enklere å bygge om en eksisterende hytte på 
Larsens eiendom til bolighus. Larsen solgte senere sin eiendom til Arvid Hetland, som også underskrev 
avtalen. Hetland solgte eiendommen (bnr 93) videre til samboerparet Frank Bjelland og Monica Svendsen i 
1987. Disse har oppført et bolighus, samt et tilbygg oppført i 2008.

Bjelland begynte kort tid etter at han hadde overtatt bnr 93 å føre opp en garasje der, og senere ble dette 
prosjektet videreført med en fellesgarasje for denne eiendom og Stenbergs eiendom (bnr 127). Tegninger for 
garasjen ble godkjent av bygningsrådet i 1988, og Bjelland, hvis eiendom garasjen skulle oppføres på, stod 
oppført som byggherre og melder.

Bjelland og Svendsen på den ene side og Stenberg på den andre inngikk i 1991 avtale om grensejustering, 
som innebar at den tidligere nevnte diagonale grense ble rettet opp. Med dette ble en trekant på 80.4m² overført 
fra bnr 93 til bnr 127 og en trekant på 312.8m² fra bnr 127 til bnr 93. Etter grensejusteringen utferdiget 
kommunen målebrev som ble tinglyst.

Ut over parkeringsarealet i garasjen benyttet begge parter arealet foran garasjen til å parkere andre kjøretøy. I 
tillegg ble området benyttet av partenes gjester til parkering under besøk. Dette avstedkom en del praktiske 
problemer, ved at atkomsten til den innerste av garasjene, som tilhørte Bjelland og Svendsen, ble 
vanskeliggjort. Partene var enige om at de måtte finne fram til en ordning om bruk av arealet foran garasjen, og 
i 1993 underskrev Stenberg og Bjelland en avtale om dette som Stenberg hadde laget utkast til. Stenberg leverte 
deretter avtalen til tinglysning, men dette lyktes han ikke med. Dette hadde, slik lagmannsretten forstår det, sin 
årsak i at det var tale om å tinglyse en avtale på fremmed grunn som ikke var tidsbegrenset til ti år og dermed i 
strid med delingsforbudet etter loven.

Partene - Bjelland og Svendsen på den ene side og Stenberg på den andre - underskrev etter dette en avtale 
om grensejustering i 1994. Det ble deretter holdt kartforretning under ledelse av avdelingsingeniør Alf Henry 
Johnsen fra Fjell kommune. Tema for forretningen var dels den nevnte grensejustering og dels en gjennomgang 
av grensene for hele bnr 127. Ved grensejusteringen ble det overført 124.6m² fra bnr 93 (Bjelland og Svendsen) 
til bnr 127 (Stenberg). Grunnlaget for dette var et forutgående vedtak fra Fjell kommune basert på en 
rekvisisjon som er datert 15. juni 1994 og som er underskrevet av Bjelland og Stenberg.

I ettertid har det oppstått tvist om eierforholdet til deler av det areal som ble overført fra bnr 93 i 1994, og 
dette har avstedkommet en stevning fra Stenberg og hans ektefelle Monica Bubandt mot Bjelland og Svendsen. 
Videre er det fremmet et motsøksmål fra disse. Tvisten gjelder nærmere bestemt arealet foran Stenbergs del av 
garasjen. At han fikk overført eiendomsrett til grunnen under denne ved kartforretningen i 1994, er ikke 
bestridt.

Nordhordland tingrett avsa dom i saken 14. september 2010 med slik domsslutning:
I hovedsøksmålet:
Areal fradelt eiendommen gnr. 37, bnr. 93 i Fjell kommune ved kartforretning av 22.09.1994, inngår i 
eiendommen gnr. 38, bnr. 127 i Fjell kommune.
I motsøksmålet:
Lasse Stenberg og Tone Bubandt frifinnes.
Felles for begge:
Frank Bjelland og Monica Svendsen betaler innen to uker fra dommens forkynnelse sakskostnader med 178 
485 - etthundreogsyttiåttetusenfirehundreogåttifem - kroner til Lasse Stenberg og Tone Bubandt.

Om saksforholdet ellers, og hva partene anførte for tingretten, vises til tingrettens dom.

Frank Bjelland og Monica Svendsen har anket dommen, idet det anføres å foreligge feil ved tingrettens 
bevisbedømmelse og rettsanvendelse. I tilsvar ba Lasse Stenberg og Tone Bubandt om at anken ble nektet 
fremmet i medhold av tvisteloven § 29-13 annet ledd, idet det fra denne side ble anført at anken klart ikke ville 
føre fram. Saksforberedende dommer fant ikke å kunne etterkomme dette, hvoretter saken er undergitt vanlig 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A729-13
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saksforberedelse. Ankeforhandling med befaring er holdt over tre dager fra 5. september 2011. Her møtte 
partene, og Bjelland, Svendsen og Stenberg ga forklaring. Det ble ellers avhørt fem vitner, og foretatt 
bevisføring og dokumentasjon slik det fremgår av rettsboken.

I ankesaken er det fremlagt en del nytt materiale, bl.a. fra byggesak vedrørende garasjen. Saken fremstår 
likevel i det vesentlige i samme bevismessige skikkelse som for tingretten.

Partenes påstander, og påstandsgrunnlagene i hovedtrekk

Frank Bjelland og Monica Svendsen har som ankende parter lagt ned slik påstand:
1. Areal fradelt gnr 37 bnr 93 i Fjell ved kartforretning av 22.09.1994 inngår ikke i gnr 38, bnr 127 i Fjell, 

med unntak for areal under garasjedel tilhørende Lasse Stenberg og Tone Bubandt.
2. Frank Bjelland og Monica Svendsen er eiere av areal fradelt gnr 37 bnr 93 i Fjell ved kartforretning av 

22.09.1994, med unntak for areal under garasjedel tilhørende Lasse Stenberg og Tone Bubandt.
3. Frank Bjelland og Monica Svendsen gis rett til å begjære kartforretning for fradeling av arealet nevnt i pkt 

1 fra gnr 38, bnr 127 i Fjell, samt hjemmelsoverføring til seg, uten samtykke eller medundertegning fra 
hjemmelshaver til gnr 38, bnr 127.

4. Frank Bjelland og Monica Svendsen tilkjennes dekning for saksomkostninger for tiden frem til 
stevningsuttak, tingrett og lagmannsrett.

Det er ikke riktig at de ankende parter var kjent med avtalen av 1986 før det oppstod tvist i forbindelse med at 
de søkte om å få føre opp et tilbygg i 2008. Etter bevisførselen må det også legges til grunn at de gikk i gang 
med å føre opp en enkeltgarasje etter at de hadde overtatt eiendommen i 1987, og at de var ukjent med de 
planer som forelå om å føre opp en dobbeltgarasje i samarbeid mellom Stenberg og tidligere eiere av bnr 93. 
For øvrig må det konstateres at det målebrev som foreligger fra grensejusteringen i 1991, ikke ble sendt dem 
for kontroll eller bemerkninger, og slik målebrevet er utformet gir det liten veiledning om hvor grensen skulle 
gå. Utformingen av grenselinjen avviker også fra skissegrunnlaget.

Når det gjelder den videre utvikling, må utgangspunktet være at det avtaleforslag Stenberg la fram i 1993 og 
som var basert på at han også skulle disponere arealet foran garasjen, ble avvist av Svendsen. Etter at han 
forgjeves hadde prøvd å få tinglyst avtalen, kom han ikke med noe nytt avtaleforslag, og det partene gikk videre 
med, var derfor ikke annet enn en avtale om at Stenberg skulle overta arealet under den garasje han disponerte. 
Det må ha formodningen mot seg at partene var enige om annet enn dette, hensett til det standpunkt Svendsen 
hadde inntatt som en av hjemmelshaverne og som Stenberg var gjort kjent med.

Det er denne sides oppfatning at det partene har rekvirert kartforretning på, kun er det areal som ligger under 
garasjen som nevnt, og når Johnsen har ment at også arealet foran garasjen skulle være med, gikk dette derfor 
ut over det partene hadde avtalt. Slik vedtaket i bygningsrådet om godkjenning av søknaden om fradeling er 
utformet, gir det heller ikke entydige holdepunkter for den tolkning Stenberg og Johnsen, som ledet 
kartforretningen, har basert seg på. Her må det også ha vekt at en slik tolkning ikke ivaretar de krav som følger 
av plan- og bygningsloven § 66 punkt 1 om atkomst, jf § 63 punkt 3 første setning.

Kartforretningen i 1994 lider også av flere saksbehandlingsfeil. Johnsen har således vært usikker på hva som 
rent faktisk ble gjort under forretningen, og det er også usikkert hva som ble avmerket på stedet. Etter 
bevisførselen må det ellers legges til grunn at Bjelland og Svendsen ikke fikk tilsendt utskrift av 
kartforretningen slik de hadde krav på etter forskriftene til delingsloven. Etter deres oppfatning foreligger det i 
det hele så klare feil at det ikke er grunnlag for å bygge på forretningen. Det er etter dette de ankende parters 
prinsipale syn at det ikke forelå en bindende avtale om overføring av areal slik foretatt ved kartforretningen, og 
dette leder fram til den påstand de har lagt ned under punk 1, 2 og 3.

Dersom de ankende parter ikke kan høres med dette, anfører de subsidiært at når partene hadde ulik 
oppfatning av hva som skulle fradeles, foreligger det «skjult» dissens. I slike tilfeller kan det ikke bygges på 
annet enn det partene er enige om, og i dette tilfelle var det ikke enighet om annet enn at grunnen under 
garasjen skulle fradeles og overføres til bnr 127. At Bjelland viser til avtalen fra 1993 i korrespondanse 
utformet av andre i 2008, kan ikke være avgjørende, idet han har gitt en troverdig forklaring på dette. Det kan 
heller ikke være avgjørende, slik tingretten baserer seg på, at ankemotpartene godtar at de ankende parter skal 
ha tilkomst til sin eiendom, når det ikke er sagt noe om dette i kartforretningen.

Atter subsidiært påberopes avtaleloven § 36. Det anføres at selv om det skulle foreligge en bindende avtale 
om at også arealet foran garasjen skulle fradeles, er det tale om en avtale som må revideres fordi den er 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1985-06-14-77/%C2%A766
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1985-06-14-77/%C2%A763
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1918-05-31-4/%C2%A736
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urimelig. De argumenter som er anført ovenfor, påberopes også i forhold til dette påstandsgrunnlag. For øvrig 
vises det til at Stenberg var den som kjente området og de avtaler som var inngått tidligere, og den informasjon 
han satt med, skulle han latt gå videre til Bjelland. Her vises det særskilt til at han var klar over at garasjen etter 
det tidligere avtalegrunnlag skulle vært trukket lengre inn på Stenbergs egen eiendom, og til at han har arbeidet 
seg fram til den løsning han fikk ved fradelingen i 1994 gjennom «trinnvise» disposisjoner, i stedet for å ta alle 
de nødvendige grep i én operasjon.

Disse parter fastholder at Stenberg ved fradelingen i 1994 fikk rettigheter han i utgangspunktet ikke hadde og 
som han hadde fått avslag på da han ba om dette året før.

I forhold til spørsmålet om revisjon av avtalen anføres det ellers at Stenberg har opptrådt illojalt i flere 
søknadsprosesser, at det ikke er gitt noen motytelse for det han har fått fra bnr 93 og at tingrettens dom har 
dramatiske konsekvenser for denne eiendom. Videre vises det til partenes stilling, herunder at Bjelland har 
dysleksi, samt omstendighetene for øvrig.

I rettslig henseende vises bl.a. til Hov: Avtalerett s. 78, 82, 89-92, 266, 281, 286 og 290 og Woxholth: 
Avtalerett s. 383-86, samt Rt-1988-276, LA-2006-183996 og LG-2008-12817.

Som ankemotparter har Lasse Stenberg og Tone Bubandt lagt ned slik påstand:
1. Anken forkastes.
2. Frank Bjelland og Monica Svendsen betaler innen 14 dager saksomkostninger til Lasse Stenberg og Tone 

Bubandt.

Utgangspunktet må være at den avtale som ligger til grunn for kartforretningen i 1994, må tolkes for seg, og 
at de tidligere avtaler i 1986 og 1991 har begrenset betydning i forhold til det som er tema i saken. For øvrig 
vises det til de retningslinjer for vurdering av bevis som følger av bl.a. Rt-1995-821. I nærværende tilfelle er 
det bestilt en kartforretning gjennom en rekvisisjon som helt entydig gir anvisning på hva som søkes fradelt, 
bl.a. følger dette av arealangivelsen og den kartskisse som ble vedlagt rekvisisjonen. Det er ikke tvil om hva det 
ble søkt om, hva som ble godkjent av bygningsrådet og hva partene inngikk avtale om i forbindelse med 
grensejusteringen. Rekvisisjon og avtale er også undertegnet av Bjelland.

Bjelland og Svendsen har redegjort for hvordan de oppfattet kartskissen, men det må konstateres at deres 
oppfatning for så vidt var feil. At det var tanken å få på plass den ordning som fulgte av Stenbergs avtaleutkast 
fra 1993, fremgår også av brev som ble sendt i forbindelse med at Bjelland og Svendsen ønsket å bygge på sitt 
hus i 2008 og den klage som ble fremmet av Stenberg og Bubandt ble søkt imøtegått. Brevene er riktignok 
utformet av andre, men de er skrevet med utgangspunkt i de opplysningene Bjelland fremkom med.

Ankemotpartene konkluderer med at avtalen om grensejustering i 1994 og kartforretningen her gir et riktig 
uttrykk for hva partene var enige om, og dette avtalegrunnlaget er gyldig og bindende. De ankende parter kan 
heller ikke høres med at vilkårene for avtalerevisjon er oppfylt etter avtaleloven § 36, og avtalen av 1986 er 
uten betydning i denne forbindelse. Det eneste som lå i denne, var således avtalen om å «legge ned» den 
diagonale grense mellom eiendommene. Det som ellers foreligger av avtaler er nye avtaler i forhold til dette.

Når Stenberg la fram sitt avtaleutkast i 1993, hadde dette sin bakgrunn i de konflikter som var oppstått og 
ønsket om å finne en løsning på disse. I utkastet ble det presisert at Bjelland og Svendsen skulle ha uhindret  
atkomst til bnr 93, og den ordning partene kom fram til, ble praktisert uten problemer fram til 2009. Dette var 
basert på at partene hadde en avtale som gikk lengre enn til å gi Stenberg og Bubandt garasjeplass, men de 
rettigheter som gikk ut over dette, kunne ekstingveres og det var derfor nødvendig å sikre dem. Det bestrides at 
den ordning som ble etablert - med overføring av arealet foran garasjen - er lovstridig. Det som følger av loven 
er således at en eiendom skal være sikret atkomst, og dette er ivaretatt her. For øvrig vises til Rt-1993-312 når 
det gjelder konsekvensene av en eventuell lovstrid.

Lagmannsrettens bemerkninger

Av partenes påstander og påstandsgrunnlag slik disse er gjengitt ovenfor går det fram at tvisten gjelder 
spørsmålet om det areal som ble fradelt gnr 37 bnr 93 tilhørende de ankende parter, skal inngå i gnr 38 bnr 127 
slik kartforretningen avholdt 22. september 1994 gir anvisning på. Lagmannsretten finner for sitt 
vedkommende å måtte ta utgangspunkt i dokumentet «Rekvisisjon av kartforretning» datert 15. juni 1994 og 
undertegnet av Lasse Stenberg og Frank Bjelland. I dette dokumentet, inntatt i ankeutdraget på s. 100-03, er det 
under punktet om «Arealoppgave» påført «se vedlegg 1», og under avsnittet «Andre opplysninger og 
underskrift» er påført formuleringen «Avtale i vedlegg 1 skal tilpasses».

http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1988-276
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/la-2006-183996
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lg-2008-12817
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1995-821
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1918-05-31-4/%C2%A736
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1993-312
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Som vedlegg til den nevnte rekvisisjon fulgte avtalen av 1993 som er nevnt innledningsvis, samt en 
kartskisse, inntatt i ankeutdraget på s. 104-05. Begge dokumenter er underskrevet av Lasse Stenberg og Frank 
Bjelland. Skissen med de mål som er påført, samt arealangivelsen på 134m² under punktet «Spesifikasjon av 
parsellar det er søkt om frådeling for», etterlater ingen tvil om hva som er beskrevet. Det er garasjearealet med 
tillegg av arealet foran dette, til grensen mot naboeiendom, tilhørende Stein Helge Viken.

De videre resonnementer må, slik lagmannsretten ser det, ta sitt utgangspunkt i dette.

I møtebok for Fjell kommune, under dato 15. juli 1994, er det inntatt referat for så vidt gjelder behandlingen 
av spørsmålet om fradeling, og som vedtak er protokollert følgende:

1. Teknisk sjef godkjenner frådeling av garasjeparsell i samsvar med søknaden. Vi viser til 
bygningsrådsvedtaket i sak BR 381/90 når det gjeld brannsikring mellom dei to delane av garasjebygget.

2. Parsellen må slåast saman med gnr 38/127 til eitt gnr/bnr».

Når vedtaket er sagt å være «i samsvar med søknaden», lar det seg, slik lagmannsretten ser det, ikke gjøre å 
oppfatte dette på annen måte enn at det som er godkjent, er det partene har søkt om. Dvs det som kan leses ut 
av rekvisisjonen med tilhørende vedlegg og som er gjennomgått ovenfor. At det i første avsnitt under avsnittet 
«Saksopplysninger» er angitt at

«[ s] øknaden gjeld frådeling av grunn for Lasse Stenberg sin del av felles garasje» endrer ikke dette. Som 
vedtatt og godkjent kan således ikke forstås noe annet enn det som fremgår av vedtaket. Dette er, som nevnt, i 
samsvar med det som fremgår av rekvisisjonen.

Av protokoll for kartforretningen, inntatt i ankeutdraget s. 112-13, går det fram at det er overført 124.6m² fra 
bnr 93 (Bjelland/Johnsen) til bnr 127 (Stenberg/Bubandt). Dette tallet er noe lavere enn det som er angitt i 
rekvisisjonen, men det er fortsatt tale om det samme areal. I protokollen er det inntatt en skisse der arealet er 
inntegnet, med grense i nord mot naboeiendom, tilhørende Viken, altså igjen i samsvar med rekvisisjonen. For 
øvrig er fremlagt «Avtale om grensejustering», underskrevet av Bjelland, Svendsen og Stenberg, og med en 
henvisning til «nedanforståande skisse». Også her er grenseangivelsen den samme.

De ankende parter baserte mye av sin argumentasjon på at den tolking som er beskrevet her, at 
kartforretningen gjaldt både garasjearealet og arealet foran dette, ikke kan legges til grunn, fordi Svendsen i sin 
tid nektet å godta det avtaleutkast Stenberg kom med. Grunnen til dette var, slik hun har forklart det, at avtalen 
ikke løste problemet med parkering foran Stenbergs garasjedel som vanskeliggjorde atkomsten til Bjelland og 
Svendsens eiendom.

Det nevnte avtaleutkast er gjengitt i tingrettens dom (i ankeutdraget s. 283), og lyder slik:
«Det er etter avtale blitt enighet om at eier av g.nr. 38/127 skal kunne disponere grunnen som ligger i 

g.n.r 37/93 sin vestre ende etter målebrev som vedlagt. Det skal imidlertid pressiseres at eier av g.nr. 
38/127 ikke under noen omstendighet skal hindre grunneier i å passere over nevnte plass med kjøretøy.

Områdes nordre grenselinje benyttes som parkeringsplass. Området vest for garasjen kan om ønskelig 
beplantes eller benyttes til parkeringsanlegg.

G.nr. 38/127 har rett til trappeløsning fra vestsiden av garasjen og opp til eiendommen.
Nevnte området tar til i G.nr. 37/93 sitt Nordvestlige hjørne, mot sør ca. 15 meter til parsellens 

Sørvestlige hjørne, mot øst langs grenselinja ca. 7,5 meter til skilleveggen mellom garasjene, mot nord 
langs garasjeveggen ca. 16 meter til nordlige grense, mot vest langs grensen ca. 10,5 meter tilbake til 
utgangspunktet.»

Som tidligere nevnt, ble utkastet underskrevet av Bjelland og Stenberg og forsøkt tinglyst av Stenberg. 
Partene har forklart seg ulikt når det gjelder spørsmålet om Svendsens syn, altså at hun ikke var villig til å 
underskrive avtaleutkastet, ble formidlet til Stenberg. Om dette skal lagmannsretten bemerke at det, slik 
prosessen utviklet seg videre, må være de ankende parter som har bevisbyrden for at Svendsens syn ble 
formidlet på en slik måte at det representerer et misbruk fra hans side når han senere fulgte saken opp ved å 
lage til et forslag til rekvisisjon av kartforretning som, i tillegg til hans egen underskrift, ble underskrevet av 
Bjelland. Lagmannsretten finner etter bevisførselen ikke å kunne bygge på annet enn at Stenberg har vært i god 
tro når han laget til den nevnte rekvisisjon som gjort.

De ankende parter har ellers gjort gjeldende en del anførsler knyttet til saksbehandlingen i forbindelse med 
kartforretningen i 1994 og oppfølgningen av denne. De har i denne forbindelse bl.a. reist spørsmål om hva som 
er ført i protokoll og kartskisse fra forretningen mens denne ble gjennomført og hva som er påført eller innført i 



Utskrift fra Lovdata - 27.01.2018 19:59

 
LG-2010-175007

Side 6

etterkant av Johnsen som styrte forretningen. Videre har de opplyst at de ikke fikk protokoll eller kartskisse til 
gjennomsyn eller underretning etter at forretningen var avsluttet. Johnsen har som vitne for lagmannsretten hatt 
vanskelig for å rekonstruere hva som rent faktisk ble gjort. Dette er forståelig, hensett til at det er tale om en 
kartforretning som ble gjennomført for rundt 17 år siden. For lagmannsretten står det som avgjørende her at 
kartforretningen i sitt resultat fremstår som en lojal gjennomføring av det som ligger entydig i det 
underliggende dokumentgrunnlag: Det foreligger en rekvisisjon med vedlegg hvoretter det anmodes om 
fradeling også av arealet foran garasjen, og en kommunal godkjenning «i samsvar med søknaden». Når 
situasjonen er denne, og kartforretningen heller ikke er angrepet ved bruk av de rettsmidler som stod til 
rådighet, må den i alle fall i utgangspunktet legges til grunn.

Partene har ellers vært opptatt av avtalen i 1986 nevnt innledningsvis og kartforretningen i 1991 hvorved den 
diagonale grense mellom eiendommene ble «lagt ned». Bjelland og Svendsen har i denne forbindelse fremhevet 
at garasjen etter det tidligere avtalegrunnlag skulle vært trukket bakover og inn på Stenbergs eiendom, og at 
Stenberg, om dette var blitt gjort, ikke ville hatt behov for å benytte det areal det nå tvistes om. Slik 
lagmannsretten ser det, må det avgjørende være at kartforretningen i 1994 står «på egne ben»: Det er søkt om 
en fradeling av areal, og dette er godkjent og gjennomført i samsvar med søknaden. Dette må Bjelland og 
Svendsen være bundet av. Om de ikke har hatt eller skaffet seg oversikt over hva de skrev under på som 
grunnlag for fradelingen, må dette være deres egen risiko.

Bjelland og Svendsen kan etter dette ikke høres med sin prinsipale anførsel om at det ikke foreligger en 
bindende avtale om overføring også av arealet foran Stenbergs garasje. Den avtale som foreligger og som gir 
utgangspunktet for den kartforretningen som ble gjennomført i 1994, er derfor gyldig og bindende. Spørsmålet 
er etter dette om de ankende parters påstand fører fram på det subsidiære eller atter subsidiære grunnlag de 
påberoper.

Det subsidiære rettsgrunnlag som anføres av de ankende parter er «skjult dissens»: De har ment og trodd at 
det bare var arealet under garasjen som ble fradelt, anføres det, og når partene er uenige her, er disse parter ikke 
forpliktet til annet enn det partene var enige om, altså fradeling av garasjegrunnen. De har vist bl.a. til 
Woxholth: Avtalerett s. 83 med videre henvisninger til rettspraksis. Som påpekt der, må avgjørelsen i slike 
tilfeller bero på en konkret vurdering, og slik at en avtale vanskelig kan anses inngått dersom det er 
uoverensstemmelser knyttet til helt sentrale og vesentlige kontraktspunkter. I nærværende tilfelle er det nok så 
at spørsmålet om eiendomsrett til arealet utenfor Stenbergs garasjedel var vesentlig for Bjelland og Svendsen. 
Samtidig er det imidlertid ikke nødvendigvis slik at de er uten rettigheter dersom arealet blir fradelt og overført 
til Stenberg som gjort i 1994.

Lagmannsretten ser det for sitt vedkommende som vesentlig at det i avtaleutkastet fra 1993, som var vedlagt 
fradelingssøknaden, er presisert at eier av bnr 127 ikke skal hindre grunneier i å passere over det omtvistede 
areal. Videre er det presisert at avtalen kan tinglyses. Selv om Bjelland/Svendsen mener dette ikke gir dem en 
tilstrekkelig garanti for problemfri ferdsel, bidrar det til å «nøytralisere» de momenter de har fremhevet som 
grunnlag for å bygge på at det ikke er inngått noen bindende avtale fordi det foreligger «skjult dissens». 
Lagmannsretten kan heller ikke se det annerledes enn at den atkomst de ble gitt ved den nevnte presisering, om 
den ble tinglyst, ville ivareta de krav lovgivningen setter når det gjelder atkomst til eiendommer i forbindelse 
med kartforretninger m.v. Gitt det utgangspunkt at fradelingen i 1994 «står på egne ben» og at det i 
bevismessig henseende ikke kan bygges på at Svendsens motforestillinger ble brakt videre til Stenberg, kan 
heller ikke de forhold ankende part anfører omkring den tidligere grenseregulering i 1991 og Svendsens 
motforestillinger mot Stenbergs avtaleutkast fra 1993 være avgjørende.

Begge parter har vært inne på betydningen av et brev av 5. mai 2008, inntatt i ankeutdraget på s. 127. Brevet 
er ført i pennen av Jan Ove Bjelland, som er fetter av Frank Bjelland, men basert på opplysninger sistnevnte ga 
og underskrevet av ham. Videre har de drøftet betydningen av et brev skrevet av ingeniør Kari Anne Gislefoss 
19. mai 2008 og inntatt i ankeutdraget på s. 131. I brevene, der Bjelland/Johnsen imøtegikk innsigelser fra 
Stenberg i forbindelse med det tilbygg de ønsket å oppføre på bnr 127, er avtaledokumentet fra 1993 vedlagt, 
og slik ankemotpartene ser det, viser dette at de ankende parter anså seg bundet av avtalen. De ankende parter 
har fremholdt at Frank Bjelland har alvorlig dysleksi og vanskelig for å forholde seg til dokumenter, samt at 
han var indisponert etter en ulykke, så vidt forstås i februar samme år. Lagmannsretten finner det tilstrekkelig å 
bemerke at når avtaledokumentet ble vedlagt begge brevene som gjort, er dette i alle fall ikke egnet til å styrke 
de ankende parters oppfatning om at de anså seg ubundet av avtaleutkastet fra 1993.

Lagmannsretten finner etter en samlet vurdering ikke å kunne ta de ankende parters påstand punkt 1-3 til 
følge basert det subsidiære grunnlag som anføres om «skjult» dissens.
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Det atter subsidiære grunnlag som anføres er avtaleloven § 36, som lyder slik:

En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid 
med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner.

Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens 
inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig.

Reglene i første og annet ledd gjelder tilsvarende når det ville virke urimelig å gjøre gjeldende handelsbruk 
eller annen kontraktrettslig sedvane.

De ankende parter har anført de samme hensyn her som i forhold til spørsmålet om «skjult dissens» som er 
behandlet ovenfor. I tillegg har de gjort gjeldende en del argumenter som knytter seg særskilt til dette 
rettsgrunnlag, slik det går fram av påstandsgrunnlagene fra denne side. Gitt det faktagrunnlag lagmannsretten 
har basert seg på og som det er redegjort for i premissene ovenfor, kan lagmannsretten, innenfor de 
retningslinjer det gis anvisning på i avtaleloven § 36 annet ledd, ikke se at det vil være urimelig av 
ankemotpartene å bygge på den omtvistede kartforretning. Lagmannsretten har i denne forbindelse sett hen til 
at det ved forretningen i 1994 fant sted en overføring av areal som det ikke ble gitt noe vederlag for, i alle fall 
ikke når forretningen ses uavhengig av sakshistorikken for øvrig.

Anken kan etter dette ikke heller ikke føre fram på det atter subsidiære grunnlag.

Det konkluderes etter dette med at anken må bli å forkaste.

Sakskostnader

Etter det resultat lagmannsretten er kommet til, har ankemotpartene vunnet saken, og spørsmålet om 
sakskostnader for denne instans må vurderes etter tvisteloven § 20-2 første ledd, idet det ikke er grunnlag for å 
fravike den hovedregel som er angitt der. Det er fremlagt oppgave fra prosessfullmektigen for et samlet beløp 
av kr 258 750, hvorav salær utgjør kr 207 000, mens restbeløpet er mva. Salærkravet er basert på forberedende 
arbeid med 120 timer, i tillegg til 18 timer medgått til ankeforhandlingen. For tingretten ble disse parter tilkjent 
sakskostnader med kr 178 485, hvorav salæret utgjorde kr 142 100. Av det som sies i dommen går det fram at 
saksøkte - nå de ankende parter - anførte at kravet var for høyt. Tingretten, som la prosessfullmektigens 
oppgave til grunn, bemerket om dette:

«I den grad arbeidet har vært unødig omfattende, må dette etter rettens vurdering i stor grad tilskrives 
saksøktes [ nå de ankende parters] egne anførsler. Retten kan ikke se at oppgaven reflekterer at det er brukt mer 
arbeid enn det som er rimelig og nødvendig i saken, og legger sakskostnadsoppgaven til grunn».

Tingrettens bemerkninger her er dekkende også for behandlingen i ankeomgangen. Det er lagmannsrettens 
oppfatning at de ankende parters tilnærming har representert en vidløftiggjøring som må medføre et ikke 
ubetydelig omkostningsansvar i forhold til motpart. Samtidig er det imidlertid lagmannsrettens oppfatning at et 
forberedende arbeid tilsvarende mer enn tre uker på full tid går ut over det som kan anses nødvendig, jf 
tvisteloven § 20-5 første ledd. Nødvendig forberedende arbeid finnes passende å kunne settes til 80 timer, og de 
sakskostnader som tilkjennes, må bli å redusere tilsvarende dette.

Sakskostnadene som tilkjennes settes etter dette til kr 183 750 inklusive mva.

Det er lagt fram oppgave over sakskostnadene også fra den annen side. I oppgaven er det samlede salær for 
lagmannsretten oppgitt til kr 225 375. I beløpet inngår bl.a. et beløp av kr 124 600, som er basert på 89 timer 
forberedende arbeid. Dette tilsvarer godt og vel to ukers fulltids arbeid med saken, og når dette ses i 
sammenheng med det beløp som ble krevd for arbeidet i første instans, finner lagmannsretten grunn til å stille 
spørsmål ved om det er et rimelig forhold mellom de kostnadene som er påført og tvistegjenstandens verdi.

Siden det ikke skal tilkjennes sakskostnader til partene på denne side, har lagmannsretten ikke foranledning 
til å etterprøve oppgaven. Lagmannsretten finner likevel grunn til å bemerke at det beløp som kreves som 
sakskostnader her, er svært høyt i forhold til det arbeid som synes nødvendig i saken. Det finnes derfor riktig å 
gjøre partene på denne side kjent med adgangen til å be om at advokat Nødtvedts salær blir fastsatt av 
lagmannsretten i medhold av tvisteloven § 3-8 første ledd. Fristen for å fremsette krav om dette er én måned 
etter forkynnelse av dommen i nærværende sak, jf tvisteloven § 3-8 annet ledd.

Lagmannsrettens dom er enstemmig.

Domsslutning:

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1918-05-31-4/%C2%A736
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1918-05-31-4/%C2%A736
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-5
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A73-8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A73-8
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1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Frank Obert Bjelland og Monica Svendsen, innen 2 - to - uker 

fra dommen er forkynt, kr 183.750 - etthundreogåttitretusensjuhundreogfemti - til Lasse Stenberg og Tone 
Bubandt.


