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Saken gjelder begjæring om utlegg i fast eiendom. 

 

Sakens bakgrunn 

 

Hordaland tingrett har i kjennelse av 5. juli 2022 redegjort for sakens bakgrunn: 

 

Etter begjæring fra saksøker, Willoch, tok namsmannen i Askøy og Øygarden den 11. 

februar 2020 utlegg i en ideell andel av boligeiendom gnr 57 bnr 116 i Øygarden kommune, 

Kleivanevegen 5.  

 

Eiendommen var felles bolig til Rune Fardal, saksøkte 1, og hans ektefelle Daranee 

Khadkham, saksøkte 2. Tvangsgrunnlaget for utlegget var Oslo tingretts rettskraftige dom av 

1. juli 2019 hvor Fardal ble dømt til å betale kr. 50 000 i oppreisningserstatning for 

ærekrenkende ytringer, samt sakskostnader, til Willoch.  

 

Fardals ektefelle Daranee Khadkham, saksøkte 2, var registrert hjemmelshaver til hele 

boligen. På bakgrunn av Khadkhams og Fardals ekteskap tok namsmannen utlegg i det som 

var presumert å være Fardals ideelle halvdel av eiendommen, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 

7-13 tredje ledd. 

 

De saksøkte, Fardal og Khadkham, klaget på utleggsforretningen idet det ble gjort gjeldende 

at Khadkham var eneste eier av eiendommen. Namsmannen tok klagen til følge og omgjorde 

sin beslutning 12. mai 2020.  

 

Saksøker klaget på sistnevnte beslutning og la for tingretten ned påstand om at 

utleggsbegjæringen tas til følge, slik at Willochs krav sikres med utleggspant i det som 

påstås å være Fardals reelle eierskap til boligen i Kleivavegen 5.  

 

Klagen innkom Hordaland tingrett 6. mai 2021. Tilsvar innkom 30. juni 2021. For tingretten 

gjorde de saksøkte gjeldende at eiendommen er eid av Khadkham alene, og at det dermed 

ikke er grunnlag for utlegg for kravet mot Fardal. De saksøkte nedla påstand om at 

utleggsbegjæringen avvises, og at namsmannens beslutning om å oppheve utlegget 

opprettholdes.  

 

I november 2021 besluttet retten at det skulle gjennomføres et rettsmøte i saken jf. 

tvangsfullbyrdelsesloven § 5-8 jf. § 6-1. 

 

Rettsmøtet ble avholdt i Bergen tinghus 7. juni 2022. Rune Fardal avga partsforklaring. 

Khadkham var til stede under rettsmøte men avga ikke partsforklaring. 

 

Om sakens bakgrunn ellers, og det som ble gjort gjeldende for tingretten, vises det til 

tingrettens avgjørelse. 

 

Hordaland tingrett avsa 5. juli 2022 kjennelse med slik slutning: 

 

1. Namsmannens omgjøringsbeslutning av 12.05.2020, i sak T2019-280024, oppheves. 
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2. Namsmannens beslutning av 11.02.2020, i sak T2019-280024, om utleggspant i ½ andel i 

Gnr. 57 Bnr. 116 i Øygarden kommune opprettholdes.  

3. I sakskostnader for namsmannen og tingretten er Rune Fardal og Daranee Khadkham 

solidarisk ansvarlig for å betale til Jannike Beate Willoch, kroner 398 000 –

trehundreognittiåttetusen- inklusiv merverdiavgift, med tillegg av rettsgebyr, innen 2 –to- 

uker fra kjennelsens forkynnelse.  

 

Fardal og Khadkham har rettidig anket tingrettens kjennelse. Det er gjort gjeldende feil ved 

tingrettens bevisbedømmelse, rettsanvendelse og saksbehandling. Fardal og Khadkham har 

senere latt seg bistå av hver sin prosessfullmektig. Willoch har inngitt tilsvar. Partene har 

inngitt ytterligere prosesskriv.  

 

Under saksforberedelsen for lagmannsretten oppstod det tvist om tilgang til en rekke 

dokumentbevis om blant annet ektefellenes økonomi, låneavtaler og salgsdokumentasjon 

ved omsetninger av eiendom. Lagmannsretten avsa kjennelse 7. desember 2022 hvor 

kravet om bevistilgang delvis ble tatt til følge.  

 

Partenes påstander og grunnlaget for disse 

 

Rune Fardal har i hovedtrekk gjort gjeldende: 

 

Det utgjør en saksbehandlingsfeil at Khadkham ikke fikk oppnevnt tolk i tingretten. 

Behovet for tolk var tatt opp i forkant. Hun fikk heller ikke uttale seg. Videre utgjør det en 

saksbehandlingsfeil at tingretten blant annet har bygget sin avgjørelse på eierforholdene 

tilknyttet Starefossvingen 18. Dette var ikke et påstandsgrunnlag som ble påberopt for 

tingretten. Tingrettens kjennelsesgrunner er i tillegg mangelfulle. Saksbehandlingsfeilene 

har hatt betydning for avgjørelsen og må lede til opphevelse.  

 

Tingretten skulle ha lagt resultatet i 2004-dommen til grunn uten realitetsbehandling i sin 

avgjørelse. Alle Fardals kreditorer, som vil utfordre Khadkhams eiendomsrett til 

fellesbolig, er bundet av den tidligere dommen.  

 

En kreditor kan ikke ta pant i mer enn det som er debitors andel. Willoch kan dermed ikke 

få bedre rett enn det Fardal har. Khadkham har hele tiden har vært eier. Det er først når 

eierforholdet endres at det oppstår diskusjon om eventuelle kreditorers rett til dekning fra 

en av ektefellenes eierandel. 

 

Khadkham kjøpte Starefossvingen 18 i 1999 da hun flyttet til Norge. Kjøpet ble finansiert 

med lån og et interimslån fra Fardal på 560 000 kroner. Khadkham tilbakebetalte 

interimslånet fra Fardal i 2000 med midler fra Thailand, og hun var dermed eneeier av 

Starefossvingen 18. Tingretten har ikke vurdert disse forholdene.  

 

Khadkham kjøpte senere Fjellveien 74 ved låneopptak i 2001, og hun brukte overskuddet 

fra salget av Starefossvingen til å nedbetale lånet tilknyttet Fjellveien. Hun kjøpte den siste 

fellesboligen i Kleivanevegen kontant i 2017. Det er ikke sannsynliggjort at Fardal har 
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noen eierandel i hverken tidligere eller nåværende fellesbolig. Khadkham stod alene som 

låntaker i forbindelse med lån til kjøp av boligene i Starefossvingen og Fjellveien.  

 

Ektepakten fra 2017, der fellesboligen er gjort til Khadkhams særeie, underbygger 

Khadkhams eierskap. Det er ikke holdepunkter for at ektepakten er proforma. Ektepakten 

støttes av det foreliggende testamentet. Tingrettens uttalelse om at det foreligger en «inter 

partes avtale» mellom Fardal og Khadkham, som gir Fardal eierrettigheter i de eiendelene 

som Khadkham utad står som eier av, fremstår som spekulasjon. Det er heller ikke 

grunnlag for å tolke testamentet i lys av partenes separasjon, som fant sted tre år etter at 

testamentet ble utferdiget.  

 

Tingretten har snudd bevisbyrden ved å kreve at Fardal og Khadkham skal fremlegge 

dokumentasjon for at hun er eneeier av fellesboligen. Tingretten har ikke vist til 

Khadkhams anførsler noe sted, og synes å ha vært forutinntatt til fordel for Willoch. 

Uansett motiv for Khadkham sitt særeie har vi ikke lovregler som tilsier at det ikke er tillatt 

å avtale disposisjoner ut fra kreditormotiv. Det er ikke er uvanlig at en ektepakt opprettes 

med det formål å gi kreditorvern, og ektepakten må i utgangspunktet uansett respekteres.  

 

Det er ikke grunnlag for en slutning om at Fardal eier fellesboligen fordi han har driftet 

firmaene. Khadkham har hatt betjeningsevne, noe som både fremgår av 2004-dommen og 

som underbygges av hennes ligninger over flere år. Det må ellers legges vekt på de 

begivenhetsnære bevis. Tingretten har for sin del lagt vekt på senere straffedommer mot 

Fardal, der hensikten synes å være å svekke hans troverdighet. 

 

Det er lagt ned slik påstand: 

 

1. Namsmannens beslutning av 12.05.2020 i sak T 2019-280024 blir stående. 

2. Hordaland tingretts kjennelse i sak nr. 21-067683TVA - THOD/TVAS oppheves. 

3. Ankemotparten dømmes til å betale saksomkostninger for alle instanser. 

 

Daranee Khadkham har i hovedtrekk gjort gjeldende: 

 

En utleggssøker kan aldri få bedre rett enn debitor. Regelen i tvangsfullbyrdelseslovens § 

7-14 er kun en bevisregel. Bevisbyrden ligger på den som vil ta utlegg hos andre. Når det 

foreligger en eldre dom som avgjør spørsmålet, og det deretter blir avtalt særeie, er 

bevisbyrden streng. Det er ikke grunnlag for å komme til et annet resultat enn det som ble 

tingrettens slutning i dom av 2004. Tingretten har også misforstått rettskraftvirkningen av 

dommen fra 2004, jf. tvisteloven § 19-15 fjerde ledd. Det som gjelder i 

konkurssammenheng må gjelde tilsvarende i utleggssaker, jf. HR-2013-984-U.  

 

Det er ført bevis for at Khadkham kjøpte boligen i Starefossvingen, og har innfridd lån 

knyttet til denne eiendommen. Fardal bistod ved kjøpet i henhold til fullmakt. Lånet fra 

Fardal, som muliggjorde kjøpet av Starefossvingen, ble gjort opp i desember 1999. 

Khadkham har vært eneeier av senere fellesboliger, og har stått som kjøper, låntaker og 



 - 5 - 22-137145ASK-GULA/AVD1 

selger i alle sammenhenger. Da boligen i Fjellveien ble solgt skulle overskudd returneres 

til Thailand. Etter samtaler med familien, ble de enige om at hun skulle kjøpe boligen i 

Kleivanevegen. Dette huset var det hun selv som fant og kjøpte. 

 

Tingretten har også misforstått hva ektepakten fra 2017 innebærer. Ektepakten overfører 

ikke halvparten fra Khadkham til Fardal. Huset har lagt på Khadkhams rådighetsdel fullt ut 

både før og etter inngåelse av ektepakten. 

 

Fardals økonomiske bidrag til husholdningen er ikke av betydning for tvistetemaet. Hans 

bidrag er ikke mer enn ordinært underhold overfor barn og ektefelle. Slike bidrag er 

selvsagt ikke tilstrekkelig til å etablere medeierskap i den faste eiendom som hele tiden har 

ligget på Khadkhams rådighetsdel og særeie. Bidraget har vært så lite at det ikke har 

dekket en beskjeden husleie til Khadkham. Tingrettens premisser kan synes å bygge på en 

uriktig forestilling om at thailandske kvinner i Norge ikke kan ha sin egen økonomi. 

 

Det vises for øvrig til det som er gjort gjeldende i anken fra advokat Brungot. Khadkham 

har ikke nedlagt særskilt påstand etter inngivelse av felles anke. 

 

Jannike Beate Willoch har i hovedtrekk gjort gjeldende: 

 

Tingrettens kjennelse lider ikke av saksbehandlingsfeil. Advokat Brungot tok ikke opp at 

Khadkham hadde behov for tolk. Det er også misvisende når det i anken fremholdes at 

Khadkham ikke hadde mulighet til å følge saken eller uttale seg. Det fremgår av rettsboken 

at Khadkham i samråd med sin advokat både frafalt forklaring og aksepterte at rettsmøtet 

ble gjennomført uten tolk. Det vises også til rettsbok fra planmøtet. 

 

Tingrettens kjennelse er ellers grundig og korrekt. Det er sannsynlighetsovervekt for at 

Fardal har vært reell eier av minst en halvpart av fellesboligene som er kjøpt i løpet av 

Fardal og Khadkhams samliv. Det er ikke fremlagt dokumentasjon som er egnet til å 

vurdere saken annerledes i ankeomgangen. Mye av den fremlagte dokumentasjonen 

indikerer kun at den tidligere fellesboligen i Starefossvingen og Fjellveien ble formelt 

registrert på Khadkham, men dette er ikke bestridt. 

 

Tingrettens konklusjon om at Fardals innskudd ved erverv av Starefossvingen underbygger 

at Fardal hadde en eierandel i denne boligen, og dermed også i de etterfølgende 

fellesboliger. Khadkhams maksimale bidrag var kun et lån tilsvarende ca. halvparten av 

kjøpesummen. Lån utgjør ikke ervervsgrunnlag med mindre det blir nedbetalt. De reelle 

eierforholdene er avgjørende. Selv om ektefellene har sørget for at eiendommene har vært 

registrert på Khadkham, er dette formaliteter som må stå tilbake for de reelle 

eierforholdene. Da Fardal og Khadkham kjøpte Fjellveien 74, ble hele overskuddet fra 

Starefossvingen benyttet. Det må antas at det aller meste av dette overskuddet tilhørte 

Fardal, slik at han reelt ble eneeier. 
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Det fremgår av dommen fra 2004 at felles netto overskudd etter salget av Starefossvingen 

var ca. 846 000 kroner, herav 560 000 kroner i kontaktinnskudd fra Fardal og 286 000 

kroner etter lånebetalinger angivelig dekket av Khadkham. Dersom det i beste fall 

forutsettes at nedbetalingene på lånet reelt stammet fra Khadkham alene og ikke Fardal, 

betyr det at Fardal likevel eier av 2/3 av nettooverskuddet som ble videreført i Fjellveien 

74. Det er ikke dokumentert at Khadkham alene har foretatt nedbetalingen av de delene av 

kjøpet som var lånefinansiert. Ektefellene har i alle år har hatt sterkt sammenblandet 

økonomi, og nedbetalinger på lånet er foretatt tilfeldig. 

 

Fardal har for øvrig i en sakkyndig rapport fra 2002 omtalt leiligheten i Starefossvingen 

som sin egen, og at det var han som på denne tiden stod for inntektene i forholdet gjennom 

den innbringende flytebryggevirksomheten. I samme rapport er Khadkham omtalt som 

hjemmeværende. Tingretten har vurdert Fardal og Khadkhams inntjeningsforhold og roller 

i ekteskapet korrekt. Khadkhams påståtte inntektskilder fra utlandet er ikke dokumentert. 

 

Det er lagt ned slik påstand: 

 

1. Anken forkastes. 

2. Ankemotparten tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten. 

 

Lagmannsrettens vurdering  

 

Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 2-12 gjelder tvisteloven sjette del tilsvarende ved anke i 

sak etter tvangsfullbyrdelsesloven. Ved overprøving av tingrettens kjennelse har 

lagmannsretten full kompetanse, jf. tvisteloven § 29-3 første ledd, jf. 

tvangsfullbyrdelsesloven § 2-12. 

 

1. Krav om muntlige forhandlinger for lagmannsretten 

 

Hovedregelen ved anke over kjennelser er at saken behandles skriftlig, jf. tvisteloven § 29-

15 første ledd. Etter annet ledd er det fastsatt at "[m]untlig forhandling holdes når hensynet 

til forsvarlig og rettferdig rettergang tilsier det". I saker om avgjørelse av borgerlige 

rettigheter og plikter har en som hovedregel krav på muntlig behandling i minst én instans, 

jf. HR-2012-340-U avsnitt 41 med videre henvisninger. I denne saken er det allerede 

avholdt muntlig forhandling i tingretten. Det avgjørende for om det også skal avholdes 

muntlige forhandlinger for lagmannsretten, er om muntlige forhandlinger vil kunne 

frambringe noe av betydning for avgjørelsen som ikke like forsvarlig kan bedømmes ved 

skriftlig behandling, jf. nevnte HR-2012-340-U avsnitt 41. 

 

Hovedbegrunnelsen for kravet om muntlige forhandlinger er at Khadkham ikke fikk 

oppnevnt tolk for tingretten, og at det blant annet er nødvendig at hun får forklare seg om 

det økonomiske fellesskapet med familien i Thailand som muliggjorde eiendomskjøp i 

Norge. Willoch har gjort gjeldende at det ikke er behov for muntlige forhandlinger.  

 



 - 7 - 22-137145ASK-GULA/AVD1 

Lagmannsretten kan ikke se at det er nødvendig at det avholdes muntlige forhandlinger for 

lagmannsretten. Saken er godt opplyst gjennom skriftlige innlegg med tilhørende 

bevisdokumentasjon. Sakens sentrale bevisførsel er de tidsnære, skriftlige bevis om 

omstendighetene rundt Fardals innskudd ved erverv av den første fellesboligen og 

etteroppgjør i denne forbindelse. Senere forklaringer under kreditorpågang, over tjue år 

senere, vil i mindre grad være egnet til å kaste lys over de reelle eierforholdene, sml. også 

LB-2020-48655. Lagmannsretten har også vektlagt at det har vært muntlige forhandlinger i 

tingretten, og at det er de samme spørsmål som skal behandles av lagmannsretten. 

 

Lagmannsretten legger videre vekt på at det for tingretten var enighet om at Khadkham 

ikke skulle avgi partsforklaring. Ettersom Khadkham ikke benyttet anledning til å gi 

partsforklaring i tingretten, mener lagmannsretten at hennes ønske om å avgi forklaring for 

lagmannsretten ikke i seg selv nødvendiggjør muntlige forhandlinger. Lagmannsretten kan 

heller ikke se at muntlige forhandlinger er nødvendig for å bøte på eventuelle 

saksbehandlingsfeil. 

 

Det foreligger dessuten utførlige redegjørelser om Khadkhams oppfatning av faktum, dels 

gjennom fremlagt bevisførsel fra tidligere rettslige prosesser. Lagmannsretten er etter en 

samlet vurdering kommet til at muntlig forhandling ikke vil frembringe noe av betydning 

for avgjørelsen som ikke like forsvarlig kan bedømmes etter en skriftlig behandling av 

saken. Hensynet til en forsvarlig og rettferdig behandling av saken ivaretas etter dette ved 

at saken behandles skriftlig, i samsvar med hovedregelen, jf. tvisteloven § 29-15 første og 

andre ledd, jf. EMK artikkel 6 nr. 1.  

 

2. Saksbehandlingsanken 

 

Lagmannsretten behandler først anken over tingrettens saksbehandling, jf. tvisteloven § 29-

22. 

 

Etter lagmannsrettens syn utgjør det ikke en saksbehandlingsfeil at Khadkham ikke fikk 

oppnevnt tolk i tingretten. Behovet for tolk fremkommer ikke av tingrettens referat fra 

telefonkonferansen under saksforberedelsen i oktober 2021. Det fremgår uttrykkelig av 

rettsboken fra de muntlige forhandlingene at partene var enige om at rettsmøtet kunne 

gjennomføres uten tolk. Lagmannsretten antar dette har sammenheng med at Khadkham 

har bodd i Norge i over 20 år.  

 

Det utgjør heller ingen saksbehandlingsfeil at Khadkham ikke avga partsforklaring for 

tingretten. Lagmannsretten viser til tingrettens rettsbok av juli 2022, hvor det fremkommer 

at det var enighet om at Khadkham ikke skulle avgi partsforklaring. 

 

Lagmannsretten mener videre at tingretten ikke har bygget på et faktisk 

avgjørelsesgrunnlag som partene ikke har hatt mulighet til å uttale seg om, eller bygget på 

påstandsgrunnlag som ikke er påberopt, jf. tvisteloven § 11-1 og § 11-2. Eierforholdene 
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tilknyttet ektefellenes første fellesbolig i Starefossvingen var tema allerede i Willochs 

klage til tingretten i juni 2020.  

 

Spørsmålet om det foreligger avvik mellom reelle og formelle eierforhold har hele tiden 

utgjort sakens kjerne, og har vært undergitt kontradiksjon. Avgjørelsen av dette beror på en 

bevisvurdering. Det utgjør ingen saksbehandlingsfeil at tingretten – som ledd i sin 

bevisvurdering – vurderte det slik at partenes disposisjoner skyldes kreditorpågang. 

 

Saksbehandlingsanken tas etter dette ikke til følge.  

 

3. Anken over realiteten 

 

Før lagmannsretten behandler sakens hovedspørsmål, om Fardal har en eierandel i 

ektefellenes tredje og nåværende fellesbolig i Kleivanevegen, må lagmannsretten ta stilling 

til om spørsmålet allerede er rettskraftig avgjort ved Bergen tingretts dom av 23. juli 2004. 

Bakgrunnen for dommen var at Fardals konkursbo reiste søksmål mot Khadkham. Boets 

prinsipale påstand i hovedsøksmålet var at ektefellenes andre og daværende fellesbolig i 

Fjellveien tilhørte Fardal, hans konkursbo. Khadkham ble frifunnet i hovedsøksmålet. 

Fardal og Khadkham har gjort gjeldende at dommen har rettskraftvirkninger i foreliggende 

sak. 

 

3.1. Rettskraftvirkninger av dom fra 2004  

 

Tingretten har lagt til grunn at dommen fra 2004 ikke har rettskraftvirkninger for 

foreliggende sak, jf. tvisteloven § 19-15 første ledd. Lagmannsretten er av samme 

oppfatning.  

 

Dommen fra 2004, om eierforholdet til ektefellenes forrige fellesbolig, ble avsagt i 

rettsforholdet mellom Fardals konkursbo og Khadkham. Willoch var ikke part i saken, og 

utleder heller ikke sin rett fra noen av partene i saken. Det sistnevnte innebærer at HR-

2013-984-U ikke får betydning for foreliggende sak, slik Khadkham synes å gjøre 

gjeldende.  

 

Både konkursskyldneren og den enkelte fordringshaver blir bundet av dom i en sak hvor 

konkursboet er part, sml. Schei mfl. merknader til § 19-15, note 5.7 og Echoff: Rettskraft, 

side 187. Det er imidlertid ikke denne situasjon vi har i foreliggende sak. Willochs krav er 

oppstått lenge etter at konkurssaken ble avsluttet.   

 

3.2. Rettslige utgangspunkter ved tvangsfullbyrdelse  

 

Den som har et pengekrav mot en annen kan begjære utlegg for kravet når det foreligger 

tvangskraftig tvangsgrunnlag – enten i form av et særlig tvangsgrunnlag eller et alminnelig 

tvangsgrunnlag, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-1 første ledd og § 4-1 først ledd. Willoch 

har i 2020 begjært utleggspant overfor Fardal i boligeiendommen i Kleivanevegen. 
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Tvangsgrunnlag for utlegget er Oslo tingretts rettskraftige dom 1. juli 2019, hvor Fardal 

ble dømt til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning for ærekrenkende ytringer mot 

Willoch. Fardal ble også dømt til å betale sakskostnader med ca. 240 000 kroner. Kravet 

utgjorde allerede i 2021 over 300 000 kroner med renter. Det er uomtvistet at 

tvangsgrunnlaget er tvangskraftig, og at Fardal er debitor for kravet.  

 

Kreditorene kan som hovedregel bare ta beslag i formuesgoder som reelt tilhører 

skyldneren på beslagstiden, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-1 andre ledd, jf. dekningsloven 

§ 2-2.  

 

Med grunnlag i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-14 kan utlegg tas i realregistrerte eiendeler 

som tredjemann er registrert som eier av, dersom det er sannsynlig at skyldneren er eier. 

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-13 tredje ledd inneholder en særregel om adgangen til å ta 

utlegg i ektefellers og samboeres felles bolig, forutsatt at den er ervervet under samlivet. I 

slike tilfeller presumeres det at begge ektefeller/samboere har eierandel. 

Presumsjonsregelen gjelder ved namsmannens behandling av utleggssaken. Der saken står 

for domstolen skal det foretas en fri bevisbedømmelse og det er tilstrekkelig med 

alminnelig sannsynlighetsovervekt for at skyldneren er eier av bolig ervervet under 

samlivet, jf. HR-1999-47-A og HR-2009-2009-U avsnitt 20. For boliger ervervet forut for 

samlivet skal også namsmannen anvende den vanlige bevisregelen i 

tvangsfullbyrdelsesloven § 7-14, jf. Falkanger: Tvangsfullbyrdelsesloven, Juridika, 

merknader til § 7-14, a jour 10. mai 2022, note 3. Tingretten har tatt et korrekt rettslig 

utgangspunkt knyttet til reglene i tvangsfullbyrdelsesloven, som er i tråd med det 

lagmannsretten her har redegjort for.  

 

3.3. Nærmere om de rettslige utgangspunktene ved vurderingen av ektefellers eierandel 

i felles bolig 

 

Etter det opplyste har Fardal og Khadkham i hvert fall inntil nylig bodd sammen i 

Kleivanevegen. Boligen er ervervet under samlivet og har vært benyttet av ekteparet som 

fellesbolig i mange år. Det er uomtvistet at Khadkham alene er hjemmelshaver til 

eiendommen. Som for tingretten er ankesakens hovedspørsmål om Fardal har en reell 

eierandel i boligen.  

 

Lagmannsretten tar utgangspunkt i at ektefeller ikke eier en eiendel sammen, selv om den 

skulle inngå i felleseiemidler ved opphør av ekteskapet, med mindre eiendelen er ervervet 

på en slik måte at ektefellene er sameiere, se blant annet Karnov: Lovkommentar, 

merknader til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-13, a jour 16.01.2023, note 2. Det må foretas en 

helhetsvurdering av om eiendommen er ervervet i fellesskap, hvor det blant annet 

vektlegges ektefellenes avtaleforhold, bidrag til ervervet og senere økonomiske 

disposisjoner, jf. blant annet LG-2004-93440. Det skal mye til for at en uten grunnlag i 

avtale eller lov, kan ansees for å ha ervervet en sameieandel i en eiendom, jf. LH-2020-

77208 med videre henvisninger.  

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-06-26-86/%C2%A77-14
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-06-26-86/%C2%A77-13
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Det er ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre en parts eierandel at vedkommende er 

registrert eller meldt som eier. Det som fremgår av registeret gir likevel en indikasjon på et 

bestemt eierforhold, jf. Falkanger, merknader til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-13 tredje 

ledd, note 6, med videre henvisninger. Manglende samsvar mellom formelle og reelle 

eiendomsforhold kan imidlertid være en tilsiktet ordning. Det er uansett de reelle forhold 

på beslagstidspunktet som er avgjørende. Det samme gjelder i saker hvor det skjer 

eiendomsoverføring mellom ektefellene ved ektepakt. Hovedregelen er at ektepakten må 

respekteres av ektefellenes kreditorer hvis den også er ment å gjelde mellom ektefellene, 

og ikke bare anvendes for å unndra midler fra kreditorene, jf. HR-1999-47-A.  

 

Motiv for kreditorunndragelse kan være en sterk indikasjon for proforma, men spørsmålet 

må uansett avgjøres ut fra en helhetlig vurdering. Uavhengig av arten av disposisjonen vil 

de faktiske og rettslige virkningene ordningen har for partene, stå sentralt og ofte være 

avgjørende, jf. nevnte LB-2020-48655 og LB-2017-132725. Lagmannsretten viser også til 

omtalen av proformavurderinger mer generelt i HR-2018-1265-A avsnitt 73-85.  

 

Det er Willoch som har bevisbyrden for at Fardal i realiteten har en eierandel i boligen i 

Kleivanevegen, jf. Rt-1957-290 og LB-2020-48655 og LA-2020-121458.  

 

3.4. De reelle eierforholdene i boligen i Kleivanevegen 

 

Bevistilbudet er vesentlig utvidet i ankeomgangen ettersom Khadkham har fremlagt alle 

dokumenter tilknyttet tvistesaken for Bergen tingrett fra 2004. Lagmannsretten har, med 

grunnlag i det nye bevisbildet, kommet til at Willoch ikke har ført tilstrekkelig bevis for at 

Fardal har en eierandel i boligen i Kleivanevegen.  

 

Lagmannsretten har ved vurderingen tatt utgangspunkt i omstendighetene rundt partenes 

erverv av den første fellesboligen i Starefossvingen. Boligen i Starefossvingen ble kjøpt 

sommeren 1999 for 1 085 000 kroner. Lagmannsretten forstår det slik at Khadkham på 

dette tidspunkt fortsatt bodde i Thailand. Fardal og Khadkham giftet seg året etter. 

Dokumentasjonen fra kjøpsprosessen tilsier samlet sett at Fardal mest sannsynlig inngikk 

kjøpekontrakten på vegne av Khadkham. Hun oppnådde alminnelig rettsvern ved tinglyst 

skjøte i oktober 2000 og var følgelig formell eneeier av eiendommen kort tid etter ervervet.  

 

Dokumentasjon fra saken i 2004 viser videre at Khadkham finansierte om lag halvparten 

av kjøpesummen ved privat mellomfinansiering. Innskuddet ble skaffet ved at en 

tredjeperson opptok banklån, som ble sikret med førsteprioritertspant i eiendommen. 

Khadkham betalte ut tredjepersonen i desember 2000 ved å ta opp lån med sikkerhet i 

boligen. 

 

Det er ikke omtvistet at Fardal høsten 1999 sørget for innbetaling av den resterende delen 

av kjøpesummen, ca. 560 000 kroner. Det er videre fremlagt kontoutskrifter og 

låndokumentasjon som tilsier at i hvert fall deler av nettoprovenyet fra salget av 

https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/lb-2017-132725
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Starefossvingen ble reinvestert i ekteparets andre fellesbolig i Fjellveien, og at deler av et 

opprinnelig innskudd ble benyttet ved kjøp av den tredje fellesboligen i Kleivanevegen.  

 

Fardal og Khadkham har gjort gjeldende at Fardals opprinnelige innskudd var en låneytelse 

i forbindelse med at Khadkham skulle etablere seg i Norge. Det er anført at lånet ble gjort 

opp i Thailand under henvisning til «Kvittering» fra 1. desember 1999.  

 

Kvitteringen gir etter sin ordlyd uttrykk for at Fardal i desember 1999 mottok 350 000 

kroner fra Khadkham som «delbetaling av gjeld» og at gjenstående del av gjelden, ca. 

200 000 kroner, skulle betales senere. Den tilhørende originale oppgjørskvitteringen er 

skrevet på thai, og fremstår å være utferdiget i Thailand. Både Fardal og Khadkham har 

signert på oppgjørskvitteringen. Slik lagmannsretten vurderer vitneattesteringene synes det 

mest sannsynlig at Khadkhams thailandske advokat har bistått ved utarbeidelsen. 

Sistnevnte avga også forklaring for tingretten i 2004. Kvitteringen er et tidsnært, skriftlig 

bevis som underbygger at Fardal faktisk mottok oppgjør i Thailand i 1999 for et beløp 

tilsvarende innskuddet på 560 000 kroner. Slik faktum er blitt presentert for 

lagmannsretten skal Khadkham, samme dag som oppgjørskvitteringen ble utarbeidet, ha 

betalt de resterende 200 000 kroner kontant til Fardal i Thailand. Som støtte for dette er det 

vist til erklæring fra et vekslingsfirma om uttak av dette beløp den aktuelle dato, i tillegg til 

en rekke andre uttak av betydelige beløp.  

 

Lagmannsretten kan ikke ut fra den samlede bevisførselen se bort ifra at Khadkham per 

desember 1999 hadde tilgang på kapital tilsvarende innskuddet ved boligkjøpet på 560 000 

kroner. Lagmannsretten legger her også vekt på at Khadkham i 2000 rapporterte til 

skattemyndighetene i Norge om en utlandsformue på rundt 630 000 kroner. Dette er et 

tidsnært bevis for hennes formuesstilling i Thailand.  

 

For å konkludere med at Fardal reelt sett hadde en eierandel i Starefossvingen må 

lagmannsretten se bort fra oppgjørskvitteringen, som et stykke på vei underbygges av 

øvrige tidsnære bevis. Det er ikke ført bevis som gir grunnlag for å anse kvitteringen som 

proforma utferdiget for å skjule reelle eierforhold til den første fellesboligen. I tillegg 

underbygger måten ektefellene har forholdt seg i årene deretter, at Khadkhams eneeie i den 

første fellesboligen ble videreført i de to fellesboligene som ble ervervet senere.  

 

Ved den samlede vurderingen har lagmannsretten lagt vekt på at Khadkham i alle 

sammenhenger har fremstått som formell eier av eiendommene og har betalt løpende 

kostnader knyttet til disse. Hun har utøvd faktisk eierrådighet ved kjøp og salg. Det er 

sannsynliggjort at lånet i forbindelse med ervervet av partenes andre fellesbolig i Fjellveien 

i 2002, ble opptatt i hennes navn og avdragene dekket fra hennes konti. Selv om det er 

eksempler på innbetalinger fra ukjent konto, er det ikke holdepunkter for at Fardal har 

betjent lån.  

 

Anførselen om Khadkhams eneeie underbygges også av ektefellenes senere rettslige 

disposisjoner. Ektepakten fra sommeren 2017 fastsetter at boligen i Kleivanevegen skal 
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være Khadkhams særeie. Det er ikke krysset av for at ektepakten innebar gaveoverføring. 

Ektepakten har etter sitt innhold reelle konsekvenser for Fardal i en skilsmissesituasjon. 

Det er ikke ført tilstrekkelige bevis for å anse den som proforma. Opplysninger knyttet til 

skifteoppgjøret mellom Fardal og hans tidligere ektefelle og enkeltutsagn fra Fardal i andre 

sammenhenger gir ikke tilstrekkelig holdepunkter for proforma ektepakt i forholdet 

mellom Fardal og Khadkham. At ektepakten har realitet underbygges dessuten av 

innholdet i Khadkhams testamente fra oktober 2017, hvor Fardal i liten grad tilgodeses. 

Konsekvensen av ektepakten og testamentet sett i sammenheng er at verdien av 

fellesboligen i liten grad vil tilfalle Fardal ved et skifte etter Khadkhams død.  

 

Tingretten har i sin kjennelse vurdert at formuleringen i testamentets punkt 2, om at 

Khadkham ikke står ved sine signaturer på brev eller dokumenter som Fardal har bedt 

henne signere fordi hun ikke forstår norsk, tilsier at det foreligger en inter partes avtale om 

reelt eierskap som fraviker fra det registrerte. Lagmannsretten kan ikke se at det er 

tilstrekkelig grunnlag for en slik slutning. Det er ikke opplyst hvilke dokumenter eller 

formuesgjenstander punkt 2 viser til. Formuleringen kan like gjerne tilsi at Khadkham gir 

uttrykk for å være reell eier av sine formuesgjenstander. 

 

Lagmannsretten har endelig også vektlagt at Khadkham ble vurdert å være eneeier av 

partenes fellesbolig etter hovedforhandling og dom i 2004. Tingrettens konklusjon i 2004 

var basert på muntlige parts- og vitneforklaringer få år etter sakens sentrale hendelser. Det 

er ikke tilkommet nye bevis av vesentlig betydning for spørsmålet om Fardals mulige 

eierandel. 

 

Samlet sett kan lagmannsretten etter dette ikke se at Willoch har ført tilstrekkelige bevis 

for at eiendomsforholdene er annerledes enn det som kan utledes av de registrerte 

hjemmelsforholdene.  

 

Anken tas derfor til følge.  

 

Namsmannen slettet tidligere stiftet utleggspant i boligen i Kleivanevegen ved 

omgjøringsbeslutning av 12. mai 2020. Willoch påklaget denne beslutningen til tingretten, 

som opphevet omgjøringsbeslutningen. Lagmannsretten utformer etter dette en slutning om 

at namsmannens omgjøringsbeslutning av 12. mai 2020 stadfestes, i tråd med ankende 

parts påstand nummer 1.  

 

4. Sakskostnader 

 

Tvisteloven kapittel 20 om sakskostnadsansvar gjelder ved anvendelse av rettsmidler mot 

tingrettens avgjørelse, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 3-3.  

 

Er det flere parter på samme side, avgjøres rett og plikt til sakskostnader i forhold til 

motparten særskilt for hver part, jf. tvisteloven § 20-6. Lagmannsretten har foretatt en 

selvstendig bedømmelse av hver parts forhold til motparten, og kommet til at de samme 
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hensynene gjør seg gjeldende for både Fardal og Khadkham i rettsforholdet til Willoch. 

Det vil derfor gis en samlet begrunnelse for sakskostnadsansvaret etter tvisteloven § 20-2.  

 

Fardal og Khadkham har vunnet ankesaken og har i utgangspunktet krav på å få dekket 

sine sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2. Saken er vunnet selv om de må anses å ha tapt 

tvisten om bevistilgang under saksforberedelsen. Det hører til utmålingen å ta stilling til i 

hvilken utstrekning kostnader ved behandlingen av de spørsmål man ikke har fått medhold 

i, kan kreves dekket, jf. Schei mfl. merknader til § 20-2 note 2.5, merknader til § 20-8 note 

4 og merknader til § 20-5 note 4.1. 

 

Lagmannsretten kan ikke se at det foreligger «tungtveiende grunner» som helt eller delvis 

gjør det rimelig å frita fra sakskostnadsansvaret, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.   

 

Fardal og Khadkham var for både tingretten og lagmannsretten representert av advokat 

Gisken Brungot, frem til Khadkham lot seg bistå av advokat Aksel Kayser under 

saksforberedelsen for lagmannsretten. Advokat Brungot har i saken fremsatt et samlet krav 

fra sakens behandling hos namsmannen til sakens avslutning i lagmannsretten på 959 000 

kroner inkludert merverdiavgift, med tillegg av rettsgebyr og vitneutgifter. Kravet knyttet 

til ankebehandling utgjør 207 200 kroner med tillegg av merverdiavgift. 

Omkostningsoppgaven er utformet i Rune Fardals navn, men gjelder reelt kostnader 

knyttet til perioden både før og etter Khadkham byttet prosessfullmektig. Willoch har reist 

innsigelse mot kravets størrelse.  

 

Advokat Kayser har på vegne av Khadkham inngitt et sakskostnadskrav per november 

2022 på 18 750 inkludert merverdiavgift. Han har i ettertid sendt flere prosesskriv, også 

etter frist for inngivelse av sakskostnadsoppgaver, uten å utforme ny sakskostnadsoppgave.  

 

Etter tvisteloven § 20-5 første ledd skal full erstatning for sakskostnader dekke alle partens 

nødvendige kostnader ved saken som ikke særlige regler gir grunnlag for å unnta. Ved 

vurderingen av om kostnadene har vært nødvendige, legges det vekt på om det ut fra 

betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem, jf. første ledd andre punktum. 

Sistnevnte bestemmelse gir uttrykk for den såkalte proporsjonalitetsbegrensningen, hvor 

kjernen er at det ikke skal ytes erstatning for kostnader som det ut fra avgjørelsens 

betydning var urimelig å pådra, selv om kostnadene har bidratt til å styrke saken. Det skal 

foretas en bred forholdsmessighetsvurdering, hvor det blant annet må tas hensyn til 

tvistegjenstandens verdi og hva som er grunnlaget for at anken har ført frem, jf. Schei mfl., 

merknader til § 20-5 femte ledd, note 5 og HR-2020-1515-U avsnitt 22.  

 

Lagmannsretten tar videre utgangspunkt i at det i forarbeidene til tvisteloven gis uttrykk 

for at det i sivile saker har vært en påfallende og uønsket økning i sakskostnader, jf. Schei 

mfl., merknader til § 20-5, note 1 og 4.2 med videre henvisninger. Domstolene må derfor 

foreta en reell kontroll av salærkravet også selv om partene ikke har hatt innsigelser til 

hverandres oppgaver, jf. også tvisteloven § 20-5 femte ledd første punktum. Kontrollen 
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omfatter både advokatens timepris og antall medgåtte timer, jf. HR‑2020‑1515‑U avsnitt 

23. 

 

Lagmannsretten legger for øvrig til grunn de retningslinjer for nødvendighetsvurderingen 

som fremgår av Schei mfl., merknader til § 20-5, note 4.1:  

 

Parten kan bare kreve erstattet kostnader forbundet med prosesshandlinger og tiltak som 

ligger innenfor rammen av hva som fremstår som rimelig for å ivareta sine interesser på en 

god og forsvarlig måte. Bare kostnader ved arbeid, undersøkelser mv. vedrørende spørsmål 

som – etter en romslig vurdering – kan ha betydning for avgjørelsen eller fremdriften av 

saken, er nødvendige kostnader, jf. se Rt‑1998‑1549 (side 1563–1564), Rt‑1982‑1838 og 

Rt‑1977‑654. 

 

Full erstatning for sakskostnader omfatter som utgangspunkt også kostnader ved 

behandlingen av påstandsgrunnlag som ikke har ført frem. Det gjelder også kostnader ved 

behandling av krav på avvisning og andre prosessuelle krav som ikke fører frem, jf. 

Rt‑1995‑922. Men dette kan ikke gjelde uten unntak. Tilleggsutgifter som påløper ved 

behandling av påstandsgrunnlag eller krav som ikke hadde rimelig utsikt til å føre frem, er 

ikke nødvendige kostnader, jf. HR‑2020‑1049 og Rt‑1997‑1245. 

 

Motpartens prosessopplegg kan være av betydning, jf. HR‑2020‑1515‑U avsnitt 24 og 

HR‑2020‑313‑U avsnitt 6 med henvisning til Rt-1994-1181 på side 1184. Som sagt i 

avgjørelsen fra 1994, må det i rimelig grad ved omkostningsavgjørelsen aksepteres at parten 

imøtegår også de deler av motpartens argumentasjon retten mener er uten betydning. Det 

skal mye til for at partens kostnader ved å imøtegå også klart uholdbare grunnlag, ikke skal 

dekkes som nødvendige kostnader. 

 

Lagmannsretten finner grunn til å foreta en særskilt drøftelse for hvert av de fremsatte 

sakskostnadskravene.  

 

Kravet fremsatt av advokat Brungot 

 

Lagmannsretten er etter en samlet vurdering kommet til at kravet fra advokat Brungot 

ligger vesentlig utenfor rammen av hva som fremstår som rimelig for å ivareta Fardal og 

Khadkhams interesser i anledning ankesaken, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd.     

 

Advokat Brungot har opplyst at det er benyttet 15 timer i anledning inngivelse av anken, 

tilsvarende ca. to arbeidsdager. Den 45 sider lange anken med tillegg av vedlegg er preget 

av unødvendige gjengivelser, gjentakelser og en lite poengtert argumentasjon. Anken 

inneholder begrenset bevisførsel av betydning for ankeomgangen. En betydelig del av 

argumentasjonen knytter seg til anførselen om at tingrettsdommen fra 2004 har 

rettskraftsvirkning, hvilket ikke hadde rimelige utsikter til å føre frem, sml. HR-2020-

1049-U. Samlet tilsier dette at utgiftene knyttet til selve utformingen av ankeerklæringen er 

langt høyere enn nødvendig.    
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Etter inngivelse av anke har advokat Brungot inngitt fire kortfattede prosesskriv. Blant 

annet ble det tatt stilling til Willochs provokasjoner i bevistvisten, inngitt merknader til 

krav om muntlige forhandlinger og bytte av prosessfullmektig. Prosesskrivene fra Brungot 

inneholder ellers lite nytt av betydning i ankeomgangen. Det sentrale bevismateriell i 

ankeomgangen er først og fremst fremlagt i prosesskriv fra advokat Kayser, som ikke 

senere er kommentert av advokat Brungot. Til tross for dette har Brungot opplyst at det er 

medgått 59 arbeidstimer etter inngivelse av anken. Timetallet fremstår klart 

uforholdsmessig og urimelig ut fra de avgrensede spørsmål som gjenstod å inngi 

merknader til. Dette gjelder selv om tvist blant annet om bytte av prosessfullmektig var 

foranlediget av Willoch.  

 

Lagmannsretten legger også vekt på at Willoch i det vesentlige vant frem med sine 

provokasjoner i den forutgående tvisten om bevistilgang, jf. ovenfor. Slik lagmannsrettens 

vurderer det var ektefellenes innsigelser mot seks av åtte provokasjoner grunnløse.  

 

Basert på oppgitt timetall og krav antar lagmannsretten at advokat Brungot har benyttet en 

timesats på 2800 kroner med tillegg av merverdiavgift. Lagmannsretten bemerker at 

timesatsen som utgangspunkt gir forventninger om høyere innholdsmessige kvalitet enn 

det som fremkommer i de aktuelle prosesskriv og anke. Under enhver omstendighet er det 

samlede kravet for lagmannsretten på 207 200 kroner med tillegg av merverdiavgift 

vesentlig for høyt, også ut fra sakens art, omfang og kompleksitet. Saken er behandlet 

skriftlig i lagmannsretten, men salærkravet er i samme størrelsesorden som i saker med 

muntlig ankebehandling i tilsvarende sakstype.  

 

Lagmannsretten vurderer det samlet slik at 15 timer ville vært tilstrekkelig for å inngi en 

poengtert anke, i tillegg til et par korte prosesskriv i anledning enkelte spørsmål oppstått 

under saksforberedelsen. Kostnadene ved dette begrenser seg etter lagmannsrettens skjønn 

til 42 000 kroner, forutsatt timesats på 2800 kroner, med tillegg av merverdiavgift, totalt 52 

500 kroner med tillegg av ankegebyret. Ankegebyret beregnes etter sats fra 2022 og utgjør 

7338 kroner.  

 

Når flere parter tilkjennes sakskostnader, er det overlatt til retten etter omstendighetene å 

tilkjenne hver av dem et bestemt beløp, eller å tilkjenne dem erstatningen i fellesskap og la 

dem foreta det innbyrdes oppgjør selv, jf. Schei: Tvisteloven, merknader til § 20-6, note 4, 

jf. Rt‑2010‑705 avsnitt 22. I foreliggende sak er det nedlagt felles påstand, og advokat 

Brungot har ikke spesifisert hvor stor del av kravet som knytter seg til hennes tidligere 

representasjon av Khadkham. Lagmannsretten nøyer seg her med å tilkjenne Fardal og 

Khadkham et samlet beløp. 

 

Kravet fremsatt av advokat Kayser  

 

Advokat Kaysers arbeid knyttet til innhenting av dokumentene fra tingrettssaken fra 2004, 

med påfølgende prosesskriv av 15. desember 2022, var etter lagmannsrettens syn 

nødvendig for å ivareta Khadkhams interesser i ankeomgangen, jf. tvisteloven § 20-5 første 
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ledd. Lagmannsretten er av den oppfatning at kravet på 18 750 kroner inkludert 

merverdiavgift er rimelig for dette arbeidet.  

 

Det bemerkes for ordens skyld at Khadkham stod fritt til å foreta bytte av 

prosessfullmektig, jf. tvisteloven § 3-6 første ledd, og lagmannsretten kan ikke se at byttet 

har utløst merkostnader, sml. Schei mfl., merknader til § 20-6, note 2 og merknader til § 

20-5, note 4.2.  

 

Sakskostnader for tingretten 

 

Ankedomstolen legger sitt resultat til grunn når den avgjør krav på erstatning for 

sakskostnadene for lavere instanser, jf. tvisteloven § 20-9 første og andre ledd. Resultatet i 

ankesaken må sammenholdes med de påstander som ble nedlagt for den underordnede rett. 

Graden av tvil og andre momenter som er relevante ved avgjørelsen etter § 20‑2 eller § 

20‑3, kan stille seg forskjellig for førsteinstansen og ankeinstansen. Ved faktisk tvil er det 

normalt riktig å se hen til hvordan saken var opplyst for førsteinstansen, med mindre det 

kan bebreides den tapende part at saken ikke var bedre opplyst jf. Schei, merknader til 

tvisteloven § 20-9 første og andre ledd, note 2 og 4.1.  

 

Med det resultat lagmannsretten har kommet til, sammenholdt med Fardal og Khadkhams 

påstand for tingretten, har ektefellene i utgangspunktet vunnet saken fullt ut for tingretten, 

jf. tvisteloven § 20-2. Lagmannsretten har også her vurdert å frita Willoch for 

sakskostnadsansvaret, men kan ikke se at tungtveiende grunner gjør dette rimelig, jf. 

tvisteloven § 20-2 tredje ledd.  

 

Brungot har i sakskostnadsoppgaven fremsatt et krav for den samlede behandlingen i 

tingretten på 532 000 kroner. Så vidt lagmannsretten kan se var kravet som ble presentert 

for tingretten 487 500 kroner inkludert merverdiavgift.  

 

Kravet ligger vesentlig utenfor rammene for hva som er nødvendige kostnader for å ivareta 

Khadkham og Fardals interesser for tingretten, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. Selv om 

det tas hensyn til at det ble avholdt et rettsmøte i tingretten, med behov for forberedelser, 

fremstår kravet som uforholdsmessig høyt. Kravets størrelse kan sammenliknes med krav 

fremsatt i saker hvor det er avholdt en sivil hovedforhandling over flere rettsdager.  

 

Heller ikke sakens art, omfang eller kompleksitet kan begrunne et sakskostnadskrav på en 

halv million kroner. Saken gjelder spørsmål om det kan tas utlegg i fast eiendom etter 

tvangsfullbyrdelsesloven. Fardal og Khadkhams tilsvar og to prosesskriv for tingretten har 

hatt varierende verdi for bevisspørsmålet. Anførslene om eierforholdet er i liten grad 

underbygget av tilhørende bevis. Det er imidlertid ført bevis for anklager mot motpartens 

prosessfullmektig og tilbudt et vitne som ikke har hatt betydning for saken. 

Lagmannsretten legger noe vekt på at Fardal og Khadkham allerede på dette tidspunkt 

kunne fremlagt dokumentasjonen fra tingrettssaken 2004, jf. ovenfor. Selv om det ikke er 

grunnlag for å frita Willoch helt eller delvis for sakskostnadsansvaret, har ektefellens 
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forhold betydning ved den nærmere fastsettelse av nødvendige sakskostnader. Fardal og 

Khadkham kunne bidratt til å spisse både faktum og anførsler allerede for tingretten, noe 

som ville vesentlig redusert medgått tid.  

 

Samlet legger lagmannsretten til grunn at nødvendige kostnader for tingretten utgjør 122 500 

kroner inkludert merverdiavgift, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd, svarende til 35 timers 

arbeid med en timesats på 2800 kroner med tillegg av merverdiavgift. Sakskostnader knyttet 

til inngivelse av tilsvar i klagesak for namsmannen inngår i de kostnader lagmannsretten har 

fastsatt for tvisten i tingretten, sml. Falkanger: Tvangsfullbyrdelsesloven med kommentarer, 

merknader til tvangsfullbyrdelsesloven § 3-1, note 1 med videre henvisning til HR-2001-

1466.  

 

Kjennelsen er enstemmig. 
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SLUTNING 

 

1. Namsmannens omgjøringsbeslutning av 12. mai 2020 i sak T2019-280024 

stadfestes.  

 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Jannike Beate Willoch 59 838 – 

femtinitusenåttehundreogtrettiåtte – kroner til Daranee Khadkham og Rune Fardal i 

fellesskap, innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne kjennelsen.  

 

3. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Jannike Beate Willoch ytterligere 18 750 

– attentusensyvhundreogfemti – kroner til Daranee Khadkham, innen 2 – to – uker 

fra forkynnelsen av denne kjennelsen. 

 

4. I sakskostnader for tingretten betaler Jannike Beate Willoch 122 500 – 

etthundreogtjuetotusenfemhundre – kroner til Daranee Khadkham og Rune Fardal i 

fellesskap, innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne kjennelsen. 

 

 

Elisabeth Deinboll Arild Oma Marie Trovåg 

 

 
 

 

 

  

Dokument i samsvar med undertegnet original.  

 

 

Kaja Sawczuk  
 

 

 

 


