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 KJENNELSE 

 

Advokatfirmaet Danielsen & Co AS har begjært tvangssalg av ideell andel av gnr. 166 bnr. 

795 i Bergen kommune, ideell andel av gnr. 94 bnr. 219 i Bergen kommune. Saksøkt etter 

begjæringen er Marius Reikerås. Begjæringen, mottatt Bergen tingrett den 31.8.2018 er 

forelagt saksøkte ved forkynning, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-7 og er også meddelt 

ektefelle og andre myndige personer i saksøktes husstand som retten kjenner til, jf. 

tvangsfullbyrdelsesloven § 11-8. 

 

Begjæringen er fremmet med grunnlag i utlegg etablert i eiendommene henholdsvis den 

20.4.2016 og 14.6.2018. Utleggene hefter i ideell andel tilhørende saksøkte, og har sin 

bakgrunn i krav idømt ved dommer fra henholdsvis Borgarting lagmannsrett av 12.7.22017 

(15-184576) og Oslo tingrett den 30.6.2015 (13-209415).  

 

Saksøkte har fremmet innsigelser mot begjæringen. Disse er dels fremsatt gjennom diverse 

e-poster sendt retten i perioden 23. oktober til 2. november 2018, og dels ved skriftlig 

tilsvar mottatt den 9. november 2018. 

 

Saksøktes innsigelser mot begjæringen 

 

Innledningsvis bemerkes at omfanget av saksøktes innsigelser er bredt, og at retten har hatt 

utfordringer med å følge helheten av de resonnementene som innsigelsene bygger på. I det 

vesentligste er det imidlertid anført; 

 

Prosessuelle innsigelser 

 

Saksøkte har fremmet en generell inhabilitetsinnsigelse mot Bergen tingrett. Det er i denne 

forbindelse vist til diverse saker hvor konkrete tingrettsdommere er navngitt, uten at retten 

ser behov for å gå nærmere inn på detaljene ved dette. 

 

Saksøkte har videre gjort gjeldende at saksøker også skulle ha gjort saksøktes ektefelle og 

barn til parter i saken. Det er vist til at saksøkte selv ikke bor på eiendommen det er 

begjært tvangssalg av, men at dette er bopelen til ektefellen og barna. At disse ikke er gjort 

til parter hevdes å være brudd på EMK.  

 

Saksøkte har endelig gjort gjeldende at begjæringen og rettens foreleggelse av denne er 

skjedd til feil adresse. 

 

Øvrige materielle innsigelser 

 

Saksøkte har vist til at en beslutning om tvangssalg er et inngrep i blant annet EMK art. 8, 

og at nødvendigheten og forholdsmessigheten av inngrepet må vurderes. Ettersom 
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eiendommen tvangssalget gjelder er bopel til hans ektefelle og barn må vurderingen også 

foretas i lys av deres interesser og konsekvenser av at tvangssalget gjennomføres. 

 

Saksøkte hevder at det hefter feil ved de to dommene som utgjør tvangsgrunnlag i saken. 

Det er vist til at saken i Oslo tingrett skal ha blitt behandlet av en dommer med alvorlige 

helseproblemer som har påvirket utfallet av saken. Det er videre anført at 

sammensetningen i Borgarting lagmannsrett ikke var korrekt, idet den ene av dommerne 

som var ekstraordinær hadde sittet lenger enn det var grunnlag for. Saksøkte har varslet 

disse sakene begjært gjenåpnet. 

 

Merknader fra adv. Bryner 

 

Retten mottok den 7.11.2018 prosesskriv fra adv. Monica Bryner. Adv. Bryner har ikke 

meldt seg som prosessfullmektig i saken, men opplyste at saksøkte Reikerås og hans kone 

har tatt ut separasjon. Som del av forhandlingene skal det være inngått avtale om kjøp av 

saksøktes ideelle halvdel i eiendommen. Avtalt overtakelse skal ha vært fastsatt til den 

15.10.2018, men ble ikke gjennomført som følge av at saksøkte bestrider de utlegg som 

hefter på eiendommen og adv. Bryner – som oppgjørsansvarlig - derved er instruert om å 

avvente utbetaling.  

 

Avtalt kjøpesum er i samsvar med kjøpekontrakt av 4.10.2018 på kr 3 100 000.   

 

Saksøker har anført 

 

Det bestrides ikke at menneskerettighetene gjelder ved saker om tvangssalg, men det ses 

ikke å være grunnlag for saksøktes anførsler om at disse rettighetene er brutt i nærværende 

sak.  Det er videre uklart hvilke rettigheter saksøkte mener er truet for så vidt gjelder hans 

kone og barn. Det er ikke begjært fravikelse av eiendommene, og de har mulighet til å bo i 

boligen etter eget ønske. 

 

Begjæringen og øvrige dokumenter er sendt til saksøktes folkeregistrerte adresse, hvilket er 

korrekt. 

 

Eiendommene det er begjært tvangssalg over er tinglyst på Reikerås, og begjæringene 

bygger på et tvangskraftig og rettskraftig grunnlag. At saksøkte nå har varslet gjenåpning 

er uten betydning i denne forbindelse. 

 

Det forhold at saksøkte og hans fraseparerte ektefelle har inngått avtale om kjøp av hans 

ideelle halvdel er uten betydning for rettens vurdering. Ved at saksøkte nekter å medvirke 

til innfrielse av samtlige heftelser på eiendommen, ser heller ikke salget ut til å kunne 

gjennomføres med det første. 
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Det foreligger ingen innvendinger mot begjæringen som hindrer tvangssalg, og 

begjæringen fastholdes. 

 

Rettens vurdering 

 

Retten behandler først spørsmålet om inhabilitet mot Bergen tingrett. Retten skal for det 

første bemerke at det neppe er anledning til å begjære Bergen tingrett som sådan som 

inhabil. Habilitetsreglene i domstolloven kapittel 6 retter seg mot den enkelte dommers 

habilitet, og ikke embetet. Retten går imidlertid ikke nærmere inn på dette, da det uansett 

ikke er fremmet innsigelser mot undertegnede i denne saken, ei heller overordnede, jf. 

domstolloven §§ 106, 108 og 109. Det er heller ikke grunnlag for å gå nærmere inn på en 

vurdering opp mot domstolloven § 119. 

 

Retten skal innledningsvis bemerke at det ikke vurderes nødvendig med muntlige 

forhandlinger og at saken er klar til avgjørelse. Ingen av partene har direkte krevd muntlige 

forhandlinger, men retten oppfatter langt på vei saksøktes innsigelser dit hen at det vil 

utgjøre et brudd på EMK art. 6 nr. 1 om saken avgjøres uten forhandlinger. 

 

Retten skal kort bemerke at selv om en avgjørelse om tvangssalg faller inn under 

virkeområdet for slike borgerlige rettigheter som omfattes av EMK art. 6 nr. 1, avgjøres 

slike saker i sin alminnelighet på grunnlag av skriftlig behandling, jf. blant annet Rt. 2008 

s. 257 avsnitt 43 med videre henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven §§ 5-8, jf. 6-1. Det 

kan imidlertid holdes muntlige forhandlinger dersom sakens art eller de innvendinger som 

er fremmet gjør dette nødvendig for at retten skal få et forsvarlig beslutningsgrunnlag. 

 

De innsigelser saksøkte har fremmet i saken bygger i bred forstand på innvendinger rettet 

mot tvangssalgsinstituttet som sådan, samt innsigelser knyttet til prosessuelle forhold og de 

tvangsgrunnlag som begjæringen bygger på. Retten kan ikke se at det er nødvendig med 

muntlige forhandlinger for å avgjøre disse innsigelsene. 

 

Retten går så over til de konkrete innsigelsene. 

 

Saksøkte synes for det første å mene at bruk av tvangssalg på de grunnlag som loven åpner 

for er i strid med EMK art. 8, og at begjæringen på dette grunnlag må forkastes. Retten 

skal hertil bemerke at selv om en beslutning om tvangssalg kan og vil gjøre inngrep i 

enkeltpersoners rett etter EMK art. 8, er dette et inngrep som er i samsvar med lov og som 

er et nødvendig og i all hovedsak forholdsmessig virkemiddel for å kunne inndrive 

utestående krav. Den overordnede vurderingen av om tvangssalg som lovfestet institutt er 

et ønsket virkemiddel for inndrivelse, er for øvrig ikke et spørsmål som denne tingretten 

ser som sin oppgave å vurdere. Dette er en vurdering som ligger til lovgiver å ta stilling til. 
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Hva videre gjelder saksøktes innsigelser om at også hans kone og barn skulle ha vært gjort 

til parter i saken, viser retten til at begjæringen er forkynt for Anne Steen Reikerås i 

medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 11-8 første ledd, jf. § 11-9 tredje ledd, tredje 

punktum, jf. første punktum. Saksøktes barn er ikke underrettet, men er heller ikke 

myndige, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-8 andre ledd i.f. Begjæringen fyller for øvrig de 

lovkrav og den fremgangsmåte som tvangsfullbyrdelsesloven foreskriver. Retten skal 

herunder bemerke at det ikke ses å være feil ved fremgangsmåten at foreleggelsen for 

saksøkte i samsvar med tvangsfullbyrdelsesloven § 11-7, ble adressert- og forkynt til 

saksøktes folkeregistrerte adresse.   

 

Endelig er det fremmet innsigelser mot tvangsgrunnlagene begjæringen bygger på.  Retten 

viser til at utleggene som hefter på saksøktes ideelle halvdel bygger på et alminnelig 

tvangsgrunnlag som angitt i tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav a. Mot et 

alminnelig tvangsgrunnlag kan det under tvangsfullbyrdelsen «ikke settes fram andre 

innvendinger» enn at grunnlaget enten skriver seg fra en domstol som ikke var kompetent 

til å fatte avgjørelsen, eller at grunnlaget er tvetydig, selvmotsigende eller på grunn av sitt 

innhold ellers ikke kan fullbyrdes, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-2 første ledd bokstav a 

og b. For krav som er fastslått ved dom kan det videre bare gjøres gjeldende innvendinger 

som støtter seg på omstendigheter som er oppstått så sent at de ikke kunne ha vært 

påberopt før avgjørelsen, jf. bestemmelsens andre ledd. 

 

Saksøktes innvendinger mot tvangsgrunnlagene retter seg for begge tilfeller mot rettens 

sammensetning i de to sakene. Sakene er tvangskraftige og rettskraftige, og innsigelsene 

faller utenfor de grunnlag som kan gjøres gjeldende etter overnevnte regler. Det 

gjenstående rettsmiddel mot avgjørelsene er en begjæring om gjenåpning etter tvisteloven 

kapittel 31. At saksøkte i sine henvendelser til retten har nevnt at dette vil bli begjært, ser 

ikke retten å være av betydning. 

 

Vilkårene for tvangssalg foreligger, og retten beslutter formuesgodet tvangssolgt. Det antas 

at salg ved medhjelper vil gi størst utbytte, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-12. 

 

Avgjørelsen om tvangssalg blir å tinglyse på ideell andel av gnr. 166 bnr. 795 i Bergen 

kommune, ideell andel av gnr. 94 bnr. 219 i Bergen kommune. 
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SLUTNING 

 

1. Retten tar begjæring om tvangssalg av ideell andel av gnr. 166 bnr. 795 i Bergen 

kommune, ideell andel av gnr. 94 bnr. 219 i Bergen kommune til følge 

 

2. Tvangssalget gjennomføres som medhjelpersalg 

 

 

Gard-Håvard Røren Sem-Onarheim 

 

 

Veiledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges. 
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Veiledning om anke i sivile saker 

 
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 

anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 

om reglene. 

 

Ankefrist og gebyr 

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 

annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 

- fra og med 1. juli til og med 15. august  

- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har 

behandlet saken. 

 

Hva må ankeerklæringen inneholde?  
I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 

- hvilken domstol du anker til 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 

- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 

- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 

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

- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 

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

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 

du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 

prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 

 

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 

skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 

knyttet tvil til. 

 

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke 

vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir 

behandlet. 

 

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 125 000 kroner 

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken 

skal kunne bli behandlet. 

 

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 

- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 

- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 

En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 
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Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 

mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 

 

En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  

- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 

kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

 

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 

kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 

 

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 

anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å 

få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 

 

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling. 

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål. 

 

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan 

avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 

 

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts 

ankeutvalg. 

  


