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1) Læringskrav og pensum/hovedlitteratur 

Oppgaven reiser prosessuelle spørsmål om bevis, rettens forhold til partenes 

prosesshandlinger, partshjelp og sakskostnader. Læringskravene angir at studentene skal ha 

«god forståelse» for «hovedregler og prinsipper» om fri bevisføring, forhandlingsprinsippet, 

rettslig interesse og partshjelp, og ha «kjennskap» til reglene om sakskostnader.  

Hovedlitteratur i sivilprosess er:  

1) Hov: Innføring i prosess 1 og 2 (2010), med unntak av petitavsnitt, eller  

2) Robberstad: Sivilprosess (2009) – hele boken inklusive petitavsnitt, men unntatt 

fotnotene.  

 

Relevant stoff finnes også i innføringslitteraturen og i støttelitteraturen. 

Innføringslitteratur:  

Bugge Nordén/Arnfinn Bårdsen: På talefot med tvisteloven, i Jussens Venner nr 1/2008 s 1-90 

Mæland: Kort prosess. En innføring i den sivile rettergang etter tvisteloven (2009)  

 

Fra støttelitteraturen nevnes:  

Bernt-Hamre: Utenrettslige forklaringer og erklæringer som bevis i den nye tvisteloven, i Jussens 

Venner nr 5/2007 s 273-294  

Schei m fl: Tvisteloven. Kommentarutgave. Bind I og II (2007)  

 

Doms- og kjennelsessamling er tillatt hjelpemiddel til eksamen, og har avgjørelser av 

interesse for oppgaven. 

 

2) Fremsettelse av ny anførsel under hovedforhandlingen 

Staten gjør under hovedforhandlingen gjeldende at tomtefesteloven § 33 trådte i kraft 1. 

november 2004. Ås gjør gjeldende at anførselen er fremsatt for sent, mens staten viser til at 

det viktigste er et materielt riktig resultat. Spørsmålet om rettens forhold til partenes 

prosesshandlinger er behandlet i Robberstad s. 42-44 og s. 275 flg., og i Hov s. 360 flg. jf. s. 

348 flg. Robberstad nevner også at det i skattesaker gjelder en egen preklusjonsregel for 

faktiske momenter som ikke er anført under behandlingen i ligningsforvaltningen. 

Kandidatene bør kommentere grensen mellom tvisteloven § 11-2 om rettens forhold til 

partenes påstandsgrunnlag og § 11-3 om rettens ansvar for rettsanvendelsen. Tvisteloven § 

11-4 får ikke betydning i denne sammenhengen.  

Det er i utgangspunktet ikke adgang til å endre påstandsgrunnlaget etter at saksforberedelsen 

er avsluttet, jf. § 9-16. Påstandsgrunnlag er kort sagt det faktiske grunnlaget parten påberoper 

som grunnlag for påstanden. Poenget er at preklusjonsregelen ikke gjelder for nye anførsler 

om rettsanvendelsen. Kandidatene må se forskjellen mellom endring av påstandsgrunnlag og 
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fremsettelse av ny rettslig anførsel, og de kan eventuelt subsidiært drøfte om vilkårene i § 9-

16 er oppfylt. I og med at det klart er en ny rettslig anførsel, vil det være positivt dersom den 

subsidiære drøftelsen av § 9-16 gjøres kortfattet. 

 

3) Fremleggelse av den juridiske betenkningen 

Ås vil fremlegge en betenkning fra «professor Rom…, der professoren konkluderte med at det 

ikke forelå skatteplikt i Ås’ tilfelle». Juridiske betenkninger faller utenfor området for regelen 

om skriftlige forklaringer i tvisteloven § 21-12 annet ledd, jf. Hov s. 820-821 og Robberstad s. 

210. Det er uten betydning om betenkningen gjelder generelle rettsspørsmål eller den 

konkrete anvendelsen av rettsreglene på et bestemt faktum, jf. Rt. 2011 s. 435.  

Utgangspunktet etter § 11-3 er at retten selv plikter å ta stilling til de rettslige spørsmålene 

saken reiser. Fremleggelse av juridiske betenkninger som er «foranlediget av saken» må 

vurderes etter § 11-3 siste punktum, det vil si at staten som motpart i saken må samtykke til 

fremleggelsen. Når samtykke ikke gis, kan betenkningen ikke fremlegges.  

Noen kandidater vil kanskje kommentere spørsmålet om betenkningen er «foranlediget av 

saken», det vil si om den er utarbeidet med sikte på bruk under rettssaken eller som en følge 

av den. Dette kan ikke trekke ned dersom det gjøres kort og ikke går ut over behandlingen av 

de andre spørsmålene i oppgaven. 

 

4) Partshjelp 

Det er tre mulige partshjelpere i saken – hytteeieren Lars Holm, den lokale 

interesseorganisasjonen Storenes hytteforening og den landsomfattende foreningen Norges 

Hytteeiere. Et innledende poeng for vurderingen av om det er grunnlag for partshjelp er at 

tvisten mellom Ås og staten ikke gjelder ekspropriasjonen, men skattespørsmålene for 

ekspropriasjonsvederlaget. 

Det sentrale spørsmålet er om vilkårene i § 15-7 første ledd er oppfylt. Noen kandidater vil 

kanskje reise spørsmål om begjæringen oppfyller kravene til begjæringens innhold, jf. § 15-7 

annet ledd annet punktum. Det kan ikke trekke ned at dette kommenteres, så fremt kandidaten 

også behandler første ledd.  

Partshjelp for Lars Holm må vurderes på grunnlag av tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav a. 

Etter denne bestemmelsen skal partshjelp tillates for «den som har reelt behov begrunnet i 

egen rettsstilling for at den ene parten vinner». Det vil si at domsresultatet i saken mellom Ås 

og staten må kunne få betydning for Holms rettsstilling. En ren prejudikatsinteresse eller en 

(indirekte) faktisk interesse er ikke tilstrekkelig til å erklære partshjelp etter bokstav a, jf. Hov 

s. 312 og Robberstad s. 191.  

Robberstad s. 191 omtaler Rt. 2008 s. 574, som er illustrerende for problemstillingen: I tvist 

om dagmulkt etter forsinket overtakelse av ferieleilighet, hadde fire personer erklært 
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partshjelp i forbindelse med ankebehandlingen i Høyesterett. Disse fire hadde likelydende 

avtaler med entreprenøren i samme byggeprosjekt, med unntak av spesifikasjonen av leilighet 

og pris. De hadde også anlagt sak mot entreprenøren, men denne saken var stilt i bero i 

påvente av utfallet i saken hvor de erklærte partshjelp. Det var også på det rene at resultatet i 

saken i Høyesterett ville bli påberopt uansett utfall. Begjæringen om partshjelp ble ikke tatt til 

følge fordi dommen ikke ville få noen rettskraftvirkning for de fire.  

Ankeutvalgets henvisning til rettskraftvirkninger er ikke treffende, jf. Robberstad s. 191 og Skoghøy, 

Tvisteløsning s. 449. Den kandidaten som ser dette, må få uttelling for det. På den annen side kan det ikke trekke 

ned om kandidatene – på samme måte som ankeutvalget - bygger på rettskraftbetraktninger.  

Rt. 2005 s. 760 (Hvaler-saken) viser at direkte faktiske virkninger av dommen kan begrunne stilling som 

partshjelper – dersom utfallet i saken ble at allmennheten ble nektet ferdselsrett over en eiendom, ville dette føre 

til økt ferdsel på naboeiendommene. Disse naboene kunne da ha stilling som partshjelpere, selv om dommen 

ikke ville ha rettskraftvirkninger for dem. 

De relevante momentene i oppgaveteksten er lette å finne: Holm har hytte i nabokommunen 

til Ås, og ut fra de foreløpige planene for den videre traseen måtte han «regne med» at 

eiendommen ville bli ekspropriert. Her må konklusjonen være at det ikke er grunnlag for 

partshjelp.  

For Storenes hytteforening kan det tenkes at noen kandidater reiser spørsmål om partsevne. 

Merknaden i oppgaveteksten om at foreningen ble dannet «som følge av» planene om traseen 

kan tolkes slik at foreningen er en ad hoc-forening på samme måte som i Stopp Regionsfelt 

Østlandet-saken, jf. Rt. 2003 s. 833 som er inntatt i materialsamlingen. Dette er i så fall en 

dristig tolkning av oppgaveteksten, og de som nevner problemstillingen bør ikke bruke mye 

plass på det. Det forhold at foreningen er stiftet «som følge av planene om den nye 

jernbanetraseen» er noe annet enn at den er stiftet med dette som formål eller i anledning det 

konkrete søksmålet. Mange kandidater presenterer momentene som inngår i vurderingen av 

partsevne, dels som angitt i Rt. 2003 s. 833 og dels § 2-1 annet ledd. Oppgaveteksten gir ikke 

opplysninger som kan brukes i denne drøftelsen, og etter min mening er det da forsvarlig å 

avgrense mot en drøftelse av partsevne.  

Spørsmålet om partshjelp for Storenes hytteforening og Norges Hytteforening må vurderes på 

grunnlag av § 15-7 første ledd bokstav b om partshjelp for «foreninger … i sak som ligger 

innenfor deres formål og naturlige virkeområde etter § 1-4». Det vil si at partshjelp skal 

tillates selv om foreningen bare påberoper seg en ren prejudikatsinteresse. Spørsmålet er om 

«utfallet av saken berører organisasjonen eller medlemmene, og den interessen som ivaretas, 

naturlig faller innenfor organisasjonens formål og virkefelt», jf. Rt. 2007 s. 1019 (omtalt i 

Robberstad s. 192). Henvisningen til § 1-4 gjør at kandidatene kan trekke veksler på praksis 

om organisasjoners søksmålskompetanse. Hov s. 259 illustrerer § 1-4 med at «en 

friluftsorganisasjon kan gå til sak om rett til ferdsel i utmark, om jakt, fiske mv., men ikke om 

medlemmenes pensjonsrettigheter». 

Utfordringen for kandidatene er todelt: Det ene er å si noe fornuftig om hytteforeningenes 

formål og virkeområde. Det andre er å si noe om hvilke interesser som er berørt av den 

foreliggende tvisten – kandidatene må da få frem at saken ikke gjelder gyldigheten av 
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ekspropriasjonsvedtaket, men av ligningsvedtaket. Rt. 2003 s. 833 (Stopp Regionsfelt 

Østlandet (SRØ), inntatt i materialsamlingen) vil gi kandidatene inspirasjon i denne 

drøftelsen. Avgjørelsen illustrerer den konkrete vurderingen av hva som er en forenings 

formål, og hvilke interesser som håndheves gjennom et søksmål. Noen kandidater er kanskje 

også kjent med Rt. 1992 s. 1618 (Borregaard-saken/Fremtiden i våre hender) og vil finne en 

viss veiledning for vurderingen i denne. Borregaard-saken er i liten grad omtalt i 

hovedlitteraturen, men den er omtalt i SRØ-kjennelsen. Robberstad s. 116 nevner Borregaard-

saken og poenget om foreningens formål (i kapittel 5 (Saksforberedelse, bevisopptak og 

frister) punkt 1.7 om «Hvorfor retten kan behandle saken»), mens Hov s. 260 omtaler 

avgjørelsen i petitavsnitt (som ikke inngår i hovedlitteraturen).  

I vurderingen av organisasjonenes formål kan det for Storenes hytteforening trekkes inn at 

foreningen er opprettet som følge av planene om ny jernbantrasé, og at flere av medlemmene 

er berørt av ekspropriasjonen «på lignende måte» som Ås. For Norges Hytteeiere er 

situasjonen en annen. Foreningen og dens medlemmer er ikke konkret berørt på samme måte 

som Storenes Hytteforening og dens medlemmene, og ivaretar de generelle interessene for 

hytteeiere. 

For så vidt gjelder foreningene kan det reises spørsmål om foreningens representativitet. 

Kandidatene bør være kjent med at det antas å gjelde et representativitetskrav etter § 1-4, og 

derfor også for § 15-7. Robberstad s. 91 viser til forarbeidenes merknad om at det i 

vurderingen etter § 1-4 kan tas hensyn til om organisasjonen er representativ, herunder om 

andre organisasjoner er nærmere til å reise søksmålet og uttaler: «Organisasjonen er kanskje 

så nystartet og liten at det vil være bedre for den aktuelle kampsaken om interessene blir 

ivaretatt av en mer ressurssterk organisasjon.»  

For ordens skyld nevnes at Skoghøy, Tvisteløsning s. 409–410 er kritisk både til et representativitetskrav og til 

momentet om det finnes andre organisasjoner som er nærmere til å reise søksmål. Han gjør i tillegg gjeldende (s. 

452) at henvisningen i § 15-7 til § 1-4 ikke kan tolkes slik at vilkåret for partshjelp skal være like strengt som 

vilkåret for søksmålskompetanse. 

Spørsmålet er tvilsomt, og her er det rom for gode drøftelser. Den «formålstesten» som 

kandidatene må foreta er krevende, og mange vil nok slite med å få til en god struktur i 

fremstillingen.  

Staten anfører videre at dersom det kan være mer enn én partshjelper, må disse opptre med 

felles advokat. Tvisteloven § 3-2 gir retten adgang til å pålegge bruk av prosessfullmektig, 

men ikke til å begrense partens bruk av prosessfullmektiger, jf. § 3-1. Disse bestemmelsene 

gjelder direkte bare for den som er part, men det er ikke tvilsomt at partshjelperen – som kan 

foreta prosesshandlinger så fremt de ikke strider mot partens prosesshandlinger – har rett til å 

la seg representere ved prosessfullmektig. Partshjelperens valg kan på den annen side få 

betydning for kostnadsavgjørelsen. 
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5) Sakskostnadsspørsmålet 

Staten gjør for det første gjeldende at den ikke kan pålegges å dekke sakskostnader til 

partshjelperen. Her må kandidatene raskt finne § 20-1 tredje ledd som bestemmer at reglene 

om sakskostnader for parter gjelder tilsvarende for partshjelpere. Partshjelperen kan derfor 

tilkjennes sakskostnader. 

Det er for det andre anført at staten ikke kan pålegges å dekke sakskostnader for mer enn én 

felles advokat for partshjelperne. Staten har til støtte for dette vist til prinsippet i 

skjønnsprosessloven § 54 annet ledd som lyder:  

«Ved avgjørelsen av spørsmålet om utgiftene har vært nødvendige, skal retten blant annet ha for øye at de 

saksøkte til varetakelse av likeartede interesser som ikke står i strid, bør nytte samme juridiske og tekniske 

bistand. Vil saksøkeren pårope denne bestemmelse, må han ta spørsmålet opp snarest mulig under saken.» 

Utgangspunktet er at partshjelperne fritt kan velge å ha hver sin prosessfullmektig. Det kan 

derfor ikke kreves at motpartene samler seg om å bruke én prosessfullmektig. 

Problemstillingen er omtalt i Hov s. 431 i petit som ikke inngår i hovedlitteraturen, jf. også 

Schei m.fl. s. 932 og HR-2011-1550-U. De gode kandidatene kan bruke hensynet bak 

skjønnsprosessloven § 54 ved tolkningen av uttrykket «nødvendige kostnader» i tvisteloven § 

20-5 første ledd. Her kan det også være grunnlag for betraktninger med utgangspunkt i 

formålsbestemmelsen i § 1-1. På dette punktet må kandidatene honoreres for 

problemformulering og de argumenter de klarer å finne for og mot statens synspunkt. 

 

*** 

Om bedømmelsen skal bare kort bemerkes: Oppgaven reiser en rekke prosessuelle spørsmål 

av varierende omfang, og utfordringen er kort sagt prioriteringen mellom dem for å unngå å 

komme i tidsnød. Spørsmålet om foreningene kan være partshjelpere antar jeg vil være mest 

krevende for kandidatene, samtidig som det vil være muligheter for å vise god kunnskap om 

momentene som inngår i vurderingen, og dette er det prosessuelle spørsmålet som krever de 

mest omfattende drøftelsene. Spørsmålene nevnt i avsnitt 2, 3 og 5 foran vil til dels kunne 

behandles ganske kortfattet. 

 

Oslo, 17. november/5. desember 2011 

 

Tron Sundet 

 

 


