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DOM  

1. Saken gjelder  

 

Saken gjelder krav om erstatning for påstått mangelfull advokatrådgivning. 

 

2. Fremstilling av saken 

 

Aurstad AS er et konsern som bygger infrastruktur som vei, tunell, flyplasser, kraftanlegg 

og lignende. Konsernet er lokalisert i Ørstad kommune. I desember 2018 så 

konsernstrukturen slik ut: 

 

 

Alle de tre datterselskapene var 100 % eiet av Aurstad AS. I praksis var det de samme 

personene som var i ledelsen i alle selskapene: Jo Stian Tverberg var administrerende 

direktør og Kjell Arne Aurstad var styreleder. Retten vil i det følgende bruke «Aurstad» 

som fellesbetegnelse for konsernet. 

 

Advokatfirmaet DLA Piper Norway DA (heretter DLA), og da først og fremst advokat 

Bjørn Erik Mørkved, bisto konsernet med entreprisesaker fra 2016. Våren 2018 var det 

dårligere økonomi i konsernet, og de ønsket bistand i forbindelse med en omorganisering 

som var planlagt i lengre tid. Advokat Mørkved anbefalte sin kollega, advokat Sveinung 

Mjaugedal, til å bistå. Advokat Mjaugedal er partner i DLA og har bred erfaring med 

transaksjoner innenfor entrepriseselskaper. Det ble ikke utarbeidet en egen 

oppdragsbekreftelse for arbeidet advokat Mjaugedal bisto med. DLA sendte fakturaene for 

denne bistanden til K. A. Aurstad AS (KAA) uavhengig av hvilket selskap som rent faktisk 

mottok bistanden.  

 

Advokat Mjaugedal skrev først et notat 4. juli 2018 om mulighetene for å omorganisere 

KAA med formål om å rendyrke virksomheten. I forklaringen til advokat Mjaugedal, ble 

det også påpekt at han var klar over at KAA hadde et pågående prosjekt som genererte 

store økonomiske tap, og at ønsket om å rendyrke virksomheten i selskapet også var for å 

beskytte søsterselskapene. I notatet foreslo advokat Mjaugedal en utfisjonering av 

maskinparken, men dette alternativet strandet fordi KAA ikke var i god nok økonomisk 

situasjon til å fylle egenkapitalkravet.  

 

Advokat Mjaugedal utformet et nytt notat 26. september 2018, hvor forslaget om salg av 

maskinparken til Aurstad Maskinutleige AS (AM) ble lansert. Det ble orientert om at dette 
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kunne utløse plikt til å betale omregistreringsavgift. Det ble samtidig fremhevet at salget 

måtte skje i henhold til armlengdelengdeprinsippet.  

 

Aurstad besluttet å gå for salgsalternativet. I forbindelse med dette, bisto også DLA 

v/advokat Johan Ratvik med å avklare om kjøpesummen måtte betales til KAAs konto i 

DNB, som var selskapenes daværende bankforbindelse. Aurstad var bekymret for at DNB i 

så fall ville bruke vederlaget til nedbetaling av utestående kassekreditt, slik at KAA ikke 

ville bli tilført den ønskede likviditeten. AM innhentet også tilbud fra DNB om lån til å 

kjøpe maskinparken, men var ikke fornøyd med vilkårene. AM inngikk derfor en dialog 

med Sparebank 1 Søre Sunnmøre, som senere ga lån for å gjennomføre kjøpet. Sparebank 

1 fikk samtidig pantesikkerhet i maskinparken.  

 

DLA utarbeidet utkast til overdragelsesavtale og tilhørende selskapsdokumenter som 

ble oversendt til Aurstad ved epost 4. oktober 2018. 

 

Kjøpsavtalen ble inngått 4. oktober 2018. Kjøpesummen ble satt til 20 000 000 kroner og 

det ble vedlagt en oversikt over driftsmidlene som ble solgt. Samme dag ble avtalen 

styrebehandlet i både KAA og AM. Det ble også holdt ekstraordinær generalforsamling i 

begge selskapene som godkjente avtalen. Statsautorisert revisor Dag Hopland utarbeidet en 

bekreftelse til generalforsamlingen i KAA og AM om at aksjelovens krav var fulgt. 

Kjøpesummen ble gjort opp ved at AM betalte lønn til de ansatte i KAA i oktober 2018. 

Den 15. oktober 2018 ble det inngått en leiekontrakt mellom AM og KAA, hvor KAA 

leide alle driftsmidlene. Samme dag ble forsikringene av maskinene flyttet fra KAA til 

AM.   

 

Utover høsten ble den økonomiske situasjonen i KAA stadig dårligere og selskapet meldte 

oppbud 6. desember 2018. Advokat Håvard Wiker ble oppnevnt som bostyrer. På kvelden 

samme dag som selskapet meldte oppbud, sendte boet epost til advokat Ratvik og advokat 

Mjaugedal med følgende innhold: 

 

«Vi har sett på avtaleverket rundt transaksjonen mellom Aurstad Maskinutleige AS 

og K A Aurstad AS og fatt orientering fra ledelsen på hvordan transaksjonen er gjort. 

Det er på det rene at maskinene og utstyret har vært på prosjekt hele tiden og har ikke 

vært flyttet i forbindelse med overtagelsen. 

 

Basert på dette er vår foreløpige vurdering at transaksjonen ikke har rettsvern overfor 

boet».  

 

Dagen etter sendte DLA brev hvor de bestred boets standpunkt. For det første ble det 

bestridt at forelå en «sale-leaseback»-situasjon eller annen rett som kan likestilles med 

salgspant. For det andre ble det vist til at boet kun kan ta beslag i eiendeler som tilhører 

skyldneren, jf. dekningsloven § 2-2, og at det var utvilsomt at maskinparken var solgt til 
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AM. I den forbindelse ble det fremholdt at det «opplyses for ordens skyld også at vi har 

forstått situasjonen slik at det faktisk er foretatt fysiske overleveringer for de fleste eller 

alle Maskinene. Uten at det antas å ha betydning for den rettslige posisjonen til 

Maskinutleige». 

 

Boet opprettholdt sitt syn i brev 9. desember 2018. Her fremgår det at «[f]or at kjøper av 

løsøregjenstand skal ha rettsvern overfor selgers kreditorer er det et vilkår at kjøper 

har betalt kjøpesummen og har fått rettsvern. Rettsvernskravet er som hovedregel 

overlevering. Innholdet i overleveringskravet er at selger fratas rådigheten. … Etter boets 

syn ble K. A. Aurstad ikke fratatt rådigheten over maskinene i forbindelse med kjøpet. 

I kjøpekontrakten er det verken avtalt et bestemt gjennomføringstidspunkt, 

overleveringstidspunkt eller avtalt at tredjemann skal besitte maskinparken på kjøpers 

vegne». Boet mente derfor at maskinparken inngikk i konkursbeslaget etter reglene om 

kreditorekstinksjon. Boet varslet at ved en eventuell rettslig tvist, ville det være aktuelt og 

subsidiært kreve disposisjonen omstøtt, jf. dekningsloven §§ 5-2 og 5-9. Til slutt ga boet 

uttrykk for at de var pragmatisk innstilt for å diskutere praktiske ordninger som kunne 

muliggjøre fortsatt drift i AM. 

 

DLA ga i brev 10. desember 2018 en tilbakemelding til boet. Fra brevet fremgår det at: 

 

 «Det anføres i brevet at de forhold at kjøpesummen er betalt, at det er besørget 

omregistrering og at Maskinene er pantsatt, ikke har betydning for 

rettsvernsspørsmålet. Det er korrekt at disse handlingene ikke utgjør rettsvernsakter, 

men de er åpenbart momenter som inngår i en bredere bevisvurdering av om 

Maskinene «tilhører» skyldneren, jf. dekningsloven § 2-2, og som også kan ha 

betydning i vurdering av rettsvernspørsmålet». 

 

DLA fremhevet følgende momenter til støtte for AMs eierskap av maskinparken: 

Kjøpesummen var betalt, omregistrering var besørget, forsikringen var overført og 

maskinene var pantsatt. Når det gjaldt den rettslige siden, ble det vist til at interesselæren 

kom til anvendelse.  

 

DLA bisto også AM med forliksforhandlingene med boet. Den 22. desember 2018 ble det 

inngått en avtale mellom boet, AM, Aurstad Tunnel AS («Tunnel») og Sparebank 1 Søre 

Sunnmøre. Bakgrunnen for at Tunnel var part i avtalen var at selskapet før 

konkursåpningen hadde overtatt enkelte prosjekter fra KAA, og at Tunnel ønsket å overta 

større deler av virksomheten og ansatte fra boet. Partene ble enige om følgende: 

 

«Boet og Maskinutleige er i forbindelse med Avtalen enige om å legge til grunn en 

samlet verdi på Pakken på NOK 40 000 000. Som fullt og endelig oppgjør av alle 

krav mellom Partene i anledning Tvisten, opphever Boet beslaget i deler av Pakken, 
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tilsvarende maskiner og utstyr i Pakken til en samlet verdi av NOK 9 500 000 

(«Forliksbeløpet»). Av vedlegg 1 til Avtalen fremgår hvilke maskiner og 

utstyr opphevelsen av beslaget omfatter. Det er enighet om at Forliksbeløpet, basert 

på de priser som fremgår av vedlegg 1 utgjør NOK 11 364 000. 

 

Denne Avtale muliggjør at Tunnel kan ansette en rekke av de tidligere ansatte i 

Selskapet. For Boet vil ansettelsene medføre reduksjoner i de prioriterte kravene i 

Boet. Boet og Maskinutleige er derfor enige om at Boet skal oppheve beslaget i 

ytterligere maskiner og utstyr i Pakken tilsvarende et beløp på inntil NOK 950 000 

basert på de priser som fremgår av Vedlegg 1, forutsatt at ansettelsene medfører 

reduksjoner i prioriterte krav av klasse 1 i Boet med samme beløp. Dette skal gjelde 

for slike lønnskrav inkl. feriepenger for perioden 15. desember 2018 og frem til med 

6. januar 2019».  

 

Dette ble avtalt til å være et fullt og endelig oppgjør mellom partene i anledning av tvisten.  

 

Boet har senere anmeldt deler av ledelsen i Aurstad til Økokrim fordi boet mente at 

maskinparken var solgt til en klar underpris.  

 

3. Sakens prosessuelle behandling for tingretten 

 

AM tok ut søksmål mot DLA og deres forsikringsselskap – Zurich Insurance plc – ved 

stevning 27. september 2019. De saksøkte innga rettidig tilsvar 6. november 2019. Det har 

deretter vært inngitt flere prosesskriv fra begge sider.  

 

Hovedforhandlingen ble gjennomført i Oslo tinghus 21. og 22. april 2020. Fra saksøkers 

side møtte Jo Stian Tverberg, Cato Aurstad, rettslig medhjelper advokat Camilla Gjørtz og 

prosessfullmektig advokat Johannes Arve Aspehaug. Fra saksøktes side møtte Johan 

Ratvik, Sveinung Mjaugedal, rettslig medhjelper advokat Andreas Finstad Busch og 

prosessfullmektig advokat Sven Eriksrud.  

 

4. Partenes anførsler og påstand  

 

4.1 Saksøker – Aurstad Maskinutleige AS – har i korte trekk gjort gjeldende: 

 

AM har krav på erstatning som følge av DLAs mangelfulle rådgivning.  

 

For det første foreligger det ansvarsgrunnlag. Det å gi råd om rettsvern var i kjernen av 

oppdraget. DLA skulle avdekke alle risikofaktorer knyttet til transaksjonen, herunder 

skulle DLA identifisert mulighetene for at et konkursbo kunne beslaglegge maskinparken. 

Den økonomiske situasjonen i KAA var også noe DLA var godt kjent med.  
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AM mener at det aldri ble oppnådd rettsvern. Utgangspunktet er at ved salg av løsøre 

oppnås rettsvern ved overlevering (besittelsesfratakelse). Unntakene som i hovedsak 

drøftes knytter seg til interesselæren, tilvirkningskontrakter og forbrukerforhold, samt 

enkelte andre særtilfeller, er ikke aktuelle i denne saken. Det er ingen rettskilder av vekt 

som gir grunnlag for å hevde at den faktiske gjennomføringsmåten her var holdbar. Den 

helhetsvurderingen som motparten gir uttrykk for at er tilstrekkelig til å skaffe rettsvern er 

høyst uklar. Det er blant annet et sentralt spørsmål som ikke er besvart: Fra hvilket 

tidspunkt oppsto rettsvernet?  

 

Det er uansett uaktsomt at risikoen for manglende rettsvern – dersom retten skulle komme 

til at det er et tvilsomt spørsmål om det er oppnådd – ikke ble uttrykkelig fremhevet for 

Aurstad. 

 

For det andre foreligger det årsakssammenheng. Transaksjonen hadde ikke rettsvern, med 

den følge at AM betalte 20 000 000 kroner uten å få noe igjen. Dette tapet står i direkte 

årsakssammenheng med den uaktsomme rådgivningen. Dersom riktige råd ble gitt – altså 

pekt på det at kjøpet ikke oppnådde rettsvern – ville ikke transaksjonen blitt gjennomført.  

 

For det tredje har det oppstått et økonomisk tap. Det potensielle tapet på grunn av den 

uaktsomme rådgivningen var 20 000 000 kroner. AM har gjennom forliket med boet 

oppnådd noe av utstyret som de opprinnelige kjøpte, og verdien av dette skal trekkes fra. 

Når det gjelder maskinene som er mottatt som vederlag for å ta inn ansatte, er ikke det en 

del av AMs forlik, men skyldes et annet selskap (Tunnel). Det skal derfor ikke trekkes fra. 

AM har således krav på 10 500 000 kroner. Det er ikke rettslig grunnlag for å trekke fra 

inntekter AM har hatt av maskinparken. I så fall må fradraget for inntekter justeres for 

verdifall på maskinpark, renteutgifter, administrasjon, forsikring og øvrige driftsutgifter 

hos utleier. I dette perspektivet er det i høyden tale om et beskjedent beløp.  

 

Aurstad Maskinutleige AS har nedlagt slik påstand: 

 

1. DLA Piper Norway DA og Zûrich Insurance pls, Norway Branch NUF dømmes in 

solidum til å betale kr 10 500 000,- til Aurstad Maskinutleige AS med tillegg av 

forsinkelsesrente fra 25.3.2019 til betaling skjer.  

 

2. DLA Piper Norway DA og Zûrich Insurance pls, Norway Branch NUF dømmes in 

solidum til å betale sakskostnader.  

 

 

4.2 Saksøkte – Advokatfirma DLA Piper Norway DA og Zurich Insurance plc, 

Norway Branch NUF – har i korte trekk gjort gjeldende: 

 

Vilkårene for erstatningsplikt er ikke oppfylt.  
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For det første er det ikke ansvarsgrunnlag. Rettsvern var oppnådd og transaksjonen ville 

stått seg overfor boet. Det er ingen tvil om at AM var reell eier av maskinparken – 

kjøpesummen var betalt og eiendomsretten hadde gått over. Dersom man ikke aksepterer 

en slik transaksjonen, får kreditorene mer enn de kan forvente. Det er en utilsiktet og 

tilfeldig fordel. Begrunnelsen for rettsvernsreglene er å motvirke proforma og kreditorsvik. 

Derfor er notoritetshensynet sentralt. Ved spørsmålet om det er oppnådd rettsvern er 

notoriteten avgjørende – og det er et spørsmål om bevis. Det er ingen tvil om at notoriteten 

er godt ivaretatt ved denne transaksjonen. Det vises i korte trekk til at kjøpesummen var 

betalt, risikoen gått over på kjøper, pantedokumenter signert og tinglyst, eierskiftet 

bekreftet til forsikringsselskapet og registrert i motorvognregisteret, leieavtalen effektuert, 

avtalene var styrebehandlet og vedtatt i generalforsamlinger og transaksjonen var 

regnskapsmessig gjennomført. Hva mer ville man oppnådd ved å flytte maskinparken frem 

og tilbake? Det fremstår som helt nytteløst og svært lite praktisk.  

 

Interesselæren kommer først inn i tilfeller hvor ikke hele transaksjonen er gjennomført fullt 

ut. Uansett ville den imidlertid medført samme resultat, altså at rettsvern var sikret.  

 

Det er heller ikke årsakssammenheng. Transaksjonen ville uansett blitt gjennomført. 

Alternativet til å gjennomføre transaksjonen var at KAA ville gått til skifteretten. Det er 

helt usannsynlig.  

 

Når det gjelder forliket med boet, skyldes ikke resultatet rettsvernspørsmålet. For det første 

var det en avtale mellom fire parter. Dessuten kjørte boet knallhardt ut fordi de var irritert 

på prisingen av transaksjonen. Forliksinteressen til AM skyldes også den håpløse 

underprisingen, noe deler av ledelsen senere har blitt meldt til Økokrim av boet for.  

 

I alle tilfelle er det ikke noe økonomisk tap. Det er enighet om at verdien av maskinene 

som boet opphevet beslaget i skal trekkes fra. Dette utgjør 12 314 000 kroner. Det skal 

ikke gjøres fratrekk for den delen som var betinget av en motytelse fra Tunnel. Det er 

irrelevant. Det må også gjøres fradrag for inntekter som AM ellers ikke ville hatt. 

Leieinntektene i 2018 utgjorde 1 312 000 kroner, i 2019 utgjorde inntektene minst 

4 800 000 kroner og i 2020 utgjorde inntektene 1 600 000 kroner. Det er ikke grunnlag for 

å korrigere for utgifter. Tapet skal settes til domstidspunktet. Samlet sett er det derfor ikke 

noe økonomisk tap.  

 

Advokatfirma DLA Piper Norway DA og Zurich Insurance plc, Norway Branch NUF har 

nedlagt slik påstand: 

 

1. Advokatfirma DLA Piper Norway DA og Zurich Insurance PLC Norway Branch 

frifinnes. 
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2. Aurstad Maskinutleige AS dømmes til å erstatte Advokatfirma DLA Piper Norway 

DA og Zurich Insurance PLC Norway Branch's sakskostnader 

 

 

5. Rettens vurdering 

 

5.1 Saken sentrale spørsmål og innledning 

 

Saken gjelder spørsmål om det foreligger erstatningsbetingende uaktsomhet fra DLAs side 

ved rådgivningen til Aurstad-konsernet i forbindelse med at AM kjøpte en maskinpark fra 

KAA. Det springende punktet i saken er om det ved kjøpet ble oppnådd rettsvern, og 

eventuelt om DLA skulle ha gitt råd om risikoen for at det var usikkert om transaksjonen 

ville oppnå rettsvern. 

 

For at AM skal få medhold i erstatningskravet må det foreligge ansvarsgrunnlag, 

økonomisk tap, og årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet. 

 

5.2 Ansvarsgrunnlag  

 

Retten ser først på ansvarsgrunnlaget. Det gjelder i utgangspunktet et strengt, ulovfestet 

uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere, jf. blant annet Rt. 2014 side 422 avsnitt 31 og 

NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet - Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand 

punkt 20.5.2 (særlig side 289). Likevel er det et visst spillerom før atferd som kan 

kritiseres, må anses som erstatningsbetingende uaktsomhet, jf. Rt. 1995 side 1350.  

 

Det er ikke utarbeidet en oppdragsbekreftelse eller avtale i forbindelse med 

advokatoppdraget. Det er imidlertid ikke bestridt at det å gi råd om rettsvern – dersom det 

var nødvendig – også var en del av advokatoppdraget. Det er videre ubestridt at DLA aldri 

tok opp spørsmålet om rettsvern med klientene sine i forbindelse med transaksjonen. Etter 

DLAs oppfatning var det ingen grunn til å løfte frem rettsvernsproblematikken særskilt 

fordi det var utvilsomt at rettsvern ble oppnådd slik den ble gjennomført.  

 

Retten går derfor over på å vurdere om det var klart at det ble oppnådd rettsvern slik 

transaksjonen ble gjennomført.  

 

Det er på det rene at det ble skrevet kjøpskontrakt, kjøpesummen ble betalt, 

pantedokumenter ble signert og tinglyst, eierskiftet ble registrert i Motorvognregisteret for 

bilene i maskinparken, avtalen ble styrebehandlet og vedtatt i selskapenes 

generalforsamlinger, styrets redegjørelse ble kunngjort i Foretaksregisteret og 

eiendomsovergangen ble regnskapsmessig ført i selskapenes balanse. Det er samtidig på 

det rene at transaksjonen ikke medførte noen flytting eller markering av maskinene. Det 

har således ikke skjedd noen fysisk overlevering i tradisjonell forstand.  
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Utgangspunktet er at kreditorene bare kan ta beslag i formuesgoder som «tilhører 

skyldneren på beslagstiden», jf. dekningsloven § 2-2. Det er ubestridt at eiendomsretten til 

maskinparken hadde gått over til AM. Imidlertid gjør reglene om rettsvern at kreditorene 

også kan ta beslag i eiendeler som tilhører suksessorer, jf. NOU 1972:20 side 255. Denne 

utvidede beslagsretten gjør at kreditorene kan ta beslag i løsøre som har tilhørt skyldneren, 

men som han ikke lenger er eier av, om suksessoren ikke har skaffet seg kreditorvern, jf. 

eksempelvis Sjur Brækhus og Borgar Høgtveit Berg, Jussens venner 2014 side 61 flg, på 

side 72–73. Om virkningene av manglende rettsvern, fremgår det videre på side 74: 

 

«Dersom den påbudte rettsvernsakten ikke er foretatt, må disposisjonen vike for senere 

frivillige eller tvungne rettsstiftelser selv om den klart er rettmessig og lojal. Det 

klassiske eksemplet er Rt-1884-41 – der kjøperen av en fast eiendom hadde betalt fullt 

vederlag og benyttet eiendommen som sin egen i nesten ti år. Det var ingen som helst 

tvil om at han var reell eier, men da han ikke hadde tinglyst kjøpet kunne selgerens 

kreditorer ta beslag i eiendommen». 

 

Høyesterett har også i nyere tid latt kreditorene ta beslag i eiendeler som det ikke er 

tvilsomt at reelt sett var overdratt og transaksjoner som ikke har hatt 

kreditorsvik som formål, jf. HR-2017-33-A og Rt. 1997 side 1050 (Momentum). Når 

kreditorene på denne måten får beslag i eiendeler som er overdratt til andre, får kreditorene 

en større rett enn det som følger av utgangspunktet om at det kun kan tas beslag i 

skyldnerens eiendeler. Dette vil ofte innebære en utilsiktet og tilfeldig fordel for 

kreditorene. 

 

Med dette som bakteppe, går retten over på hva som kreves for å få rettsvern ved 

overdragelse av løsøre. Det er ubestridt at maskinparken skal anses som løsøre, og at det 

ikke er et realregister som innebærer at det kan oppnås rettsvern ved registrering.  

 

Det er ingen lovbestemmelser eller nyere høyesterettsavgjørelser som tar stilling til hva 

som kreves for å oppnå rettsvern ved overdragelse av løsøre. Dette er på tross av at 

spørsmålet har vært debattert i litteraturen i 250 år, jf. Kåre Lilleholt, Allmenn Formuerett, 

utgitt i 2018, side 310. Det kan være at fraværet av en rettslig avklaring her indikerer at 

konkursboene i praksis aksepterer reelle salg, men det finnes ikke dokumentasjon på dette, 

se Andenæs, Konkurs 3. utgave, side 262. Det kan imidlertid også henge sammen med at 

det ved kjøp av løsøregjenstander ofte er tale om beskjedne verdier som det ikke er 

prosessøkonomisk å anlegge søksmål om.  

 

I juridisk litteratur har Kåre Lilleholdt gitt uttrykk for at hovedregelen og utgangspunktet 

er at «rettsvern krev fråtaking av innehaving, men slik at vi opnar for unntak mellom anna 

der tingen er stilt til disposisjon for kjøparen, eller der tingen blir verande hos seljar for 

tilleggsarbeid og liknande», jf. Lilleholdt, Allmenn formuerett, utgitt 2018, side 305. At 
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hovedregelen for å oppnå rettsvern ved løsøre er overdragelse, fremgår også av Thor 

Falkanger og Aage Thor Falkanger, Tingsrett, 8. utgave, utgitt i 2016 side 766. Dette er 

begrunnet på følgende måte: 

 

«I motsetning til ved erverv av pant, har vi ingen lovfestede regler som sier noe om 

hvordan S som ved avtale erverver eiendomsrett, skal kunne sikre seg mot 

kreditorbeslag. Fra et legislativt synspunkt er spørsmålet hvilke krav som skal stilles 

til notoriteten og publisiteten over S’ erverv. Noen registreringsordning eller krav om 

skriftlighet kan det ikke komme på tale å gjennomføre for slike formuesgoder. Man 

står da praktisk sett igjen med særlig to alternativer: At rettsvern oppnås allerede ved 

avtaleinngåelsen, eller idet tingen overføres til S (tradisjon) eller en som 

representerer S. Da førstnevnte alternativ hverken gir tilfredsstillende notoritet eller 

publisitet, har det i norsk rett utkrystallisert seg den ulovfestede hovedregelen at 

løsøretingen må være fysisk overført til S (eller hans representant) for at 

disposisjonen skal stå seg i forhold til B»  

 

Hans Fredrik Marthinussen har i Jussens venner 2011 side 87 flg., Rettsvern mot 

kreditorbeslag ved overdragelse og pantsettelse av panterett, uttalt at «det ulovfestede 

overleveringskravet i dag må anses som sikker rett». Også Mads Henry Andenæs har i 

Konkurs, 3. utgave, side 206 uttalt at den rådende rettsoppfatningen er at det kreves 

overlevering. 

 

Borgar Høgtveit Berg har i Jussens venner 1999 side 1 flg., «Rettsvern for lausøyrekjøp – 

avtale eller overlevering (tradisjon)?» konkludert med at spørsmålet er tvilsomt, men at de 

beste grunner taler for at det gjelder et overleveringskrav.  

 

Hauge stiller seg mer tvilsom til om det gjelder et krav om overlevering, jf. Hilde Hauge, 

Løsøreerververens kreditorvern, utgitt 2016, side 193. 

 

Den tradisjonelle oppfatningen i litteraturen i Norge har bygget på at et overleveringskrav 

gir bedre beskyttelse for kreditorene. Det er verdt å merke seg at den svenske 

Lösöreköpskommittén har konkludert motsatt i SOU 2015: 18 side 89, hvor følgende 

fremgår:  

 

«Registrering enligt 1845 års lösöreköplag eller besittningsövergång bör inte krävas 

för att en köpare av lösöre ska få sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer. 

Skyddet ska i stället uppkomma redan i och med avtalet. En reform av rätten till köpt 

lösöre förenklar handeln med varor och underlättar för exportföretagen. 

Borgenärernas intresse av att gäldenärer med betalningssvårigheter inte undandrar 

lösöre bedöms kunna tillgodoses bättre inom ramen för utmätnings- och 

konkursförfarandena än genom krav som påverkar all handel med lösöre. Den 

nuvarande ordningen är inte heller nödvändig för kreditgivningen.  
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En övergång till avtalsprincipen har påtagliga och långsiktiga samhällsekonomiska 

fördelar». 

 

Saksøkte har fremhevet at læren om overlevering er gammel og upraktisk, og at det nå har 

vært en regelutvikling som sikrer notoritet og motvirker risikoen for kreditorsvik. Det er 

derfor anført at rettsvernskravet – som bygger på et krav til notoritet – nå i realiteten er et 

spørsmål om bevis.  

 

Retten er ikke enig at det i realiteten er et spørsmål om bevis. For det første er det ikke vist 

til noen rettskildemessig forankring for det standpunktet. For det andre har Høyesterett – 

riktignok på områder med et realregister – akseptert kreditorekstinksjon selv om det var 

bevist at transaksjonen var reell. For det tredje vil ikke en slik regel gi klare retningslinjer 

for når det er oppnådd rettsvern. På dette området gjør rettstekniske hensyn seg gjeldende 

og det er viktig med regler som er enkle å håndheve og som gir forutsigbarhet. 

 

Saksøkte har også vist til at aksjeloven §§ 3-8 og 3-9 har regler som sikrer notoritet.  Disse 

bestemmelsene gjelder avtaler med aksjeeiere og selskapets ledelse, samt konserninterne 

transaksjoner. Lovgiver har her oppstilt regler som beskytter ved en type transaksjoner 

hvor det er særlig praktisk at vilkårene ikke er forretningsmessige og faren for kreditorsvik 

er høy. Lovbestemmelsene regulerer imidlertid ikke spørsmålet om rettsvern. Spørsmålet 

om rettsvern er også av betydning for transaksjoner som ikke er konserninterne, og retten 

kan ikke se at det er noen rettskildemessig forankring for at rettsvernskravet stiller seg 

annerledes ved konserninterne transaksjoner.  

 

Retten er enig med saksøkte i at generelle rimelighetsbetraktninger tilsier at det bør oppnås 

rettsvern i et typetilfelle som dette, hvor det beviselig er gjennomført en reell transaksjon 

og hensynet til notoritet er ivaretatt. En er imidlertid her på et område hvor rettstekniske 

hensyn gjør seg tungt gjeldende. 

 

I lys av den relativt klare oppfatningen i juridisk teori, og i fravær av andre mer 

tungtveiende rettskilder, er det høyst usikkert hvorvidt det ble oppnådd rettsvern ved salget 

av maskinparken. På grunn av denne usikkerheten, mener retten at det var uaktsomt av 

DLA at ikke spørsmålet om rettsvern ble fremhevet og belyst for klientene. Retten har 

dermed kommet til at det foreligger ansvarsgrunnlag. 

 

Uten at det er av betydning for den rettslige vurderingen om hva som skal til for at 

rettsvern var oppnådd, kan enkelte faktiske omstendigheter også illustrere at 

problemstillingen om rettsvern ikke anses som avklart. Cato Aurstad forklarte at i 

forbindelse med at DLAs rådgivning under forliksforhandlingene med boet, ble det fra 

DLAs side pekt på at de mente de hadde en god sak hva gjaldt rettsvernspørsmålet, men at 

dette var en problemstilling som kunne «havne i Høyesterett». Et premiss for å gi uttrykk 

for at den kunne havne i Høyesterett, er at problemstillingen er prinsipiell og uavklart. Et 
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annet faktisk poeng, er at boet gjennom forhandlingen sto hardt på at det ikke var oppnådd 

rettsvern. Boet var da representert av en erfaren bostyrer og to andre erfarne 

konkursadvokater. I tillegg til dette, nevnes det også at DLAs brev 10. desember 2018 det i 

punkt 3 fremgår at det er «korrekt at rettsvernsakten for løsørekjøp er overlevering. 

Interesselæren utgjør et unntak fra kravet om overlevering for tilfeller der selger sitter med 

tingen i kjøpers interesse». Dette er et annet rettslig standpunkt enn hva saksøkte nå gjør 

gjeldende.  

 

Saksøkte har subsidiært gjort gjeldende at transaksjonen uansett ville oppnådd rettsvern på 

bakgrunn av interesselæren. Dette kan ikke retten se at det er grunnlag for. Det er ikke slik 

at KAA var i besittelse av maskinparken i AMs interesse, men tvert imot som følge av en 

inngått leieavtale.  

 

Retten har på denne bakgrunn kommet til at det foreligger ansvarsgrunnlag.  

 

5.3 Økonomisk tap og årsakssammenheng. 

 

Retten mener det er klart at det oppsto et økonomisk tap. Den nærmere størrelsen på dette 

kommer retten tilbake til under punkt 5.4.  

 

Retten mener også at det er årsakssammenheng mellom den mangelfulle rådgivningen og 

det økonomiske tapet. Etter bevisførselen – og da særlig forklaringene til Tverberg og 

Aurstad – mener retten at det er sannsynliggjort at transaksjonen ikke ville blitt 

gjennomført dersom advokatene orienterte rettsvernsproblematikken. Det fremstår som 

usannsynlig at AM ville risikert – med full innsikt i KAAs økonomi – å kjøpe en 

maskinpark for 20 000 000 kroner som boet ved en konkurs kunne ta beslag i og at 

kjøpesummen ville bli ansett som en usikret fordring uten utsikt til dekning. Det er da mer 

sannsynlig at KAA ville meldt oppbud tidligere enn at eierne tilførte likviditet til AM for å 

gjennomføre transaksjonen.  

 

På denne bakgrunn har retten kommet til at vilkårene for erstatning er oppfylt.  

 

5.4 Erstatningsutmåling  

 

Ved erstatningsutmålingen skal AM stilles økonomisk som om den uaktsomme 

rådgivningen ikke fant sted, sml. blant annet Rt. 2015 side 989 avsnitt 29. Som nevnt 

ovenfor var det hypotetiske hendelsesforløpet – gitt aktsom rådgiving – at transaksjonen 

ikke ble gjennomført. Dersom transaksjonen ikke fant sted, ville ikke AM betalt 

kjøpesummen. Det potensielle økonomiske tapet tilsvarer dermed kjøpesummen på 

20 000 000 kroner. 
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Som følge av forhandlingene med boet mottok AM en del av maskinparken. Det er enighet 

om at verdien av dette skal trekkes fra, men det er uenighet om hvilken verdi som skal 

legges til grunn. 

 

AM har vist til at etter forliksavtalen med boet var det enighet om at 40 000 000 kroner var 

riktig verdi, og at dette må legges til grunn. Dette innebærer at det skal gjøres et fradrag for 

9 500 000 kroner. Saksøkte mener på sin side at det må legges til grunn virkelig verdi, noe 

som medfører at det skal trekkes fra 12 314 000 kroner. Inkludert i dette beløpet er det 

også opphevelse av beslag av maskiner for 950 000 kroner som var betinget en motytelse 

av AMs søsterselskap Aurstad Tunnel AS (Tunnel).  

 

Retten er enig med saksøkte at det skal gjøres fradrag for reell verdi, og mener at beløpene 

som fremgår av forliksavtalen i vedlegg 1 gir best uttrykk for dette. Opphevelsen av 

beslaget som skyldes forliket, er derfor 11 364 000 kroner. 

 

Partene er uenige om også opphevelsen av beslaget som skyldes motytelsen fra Tunnel 

skal trekkes fra. Av forliksavtalen med boet, fremgår følgende: 

 

«Denne Avtale muliggjør at Tunnel kan ansette en rekke av de tidligere ansatte i 

Selskapet. For Boet vil ansettelsene medføre reduksjoner i de prioriterte kravene i 

Boet. Boet og Maskinutleige er derfor enige om at Boet skal oppheve beslaget i 

ytterligere maskiner og utstyr i Pakken tilsvarende et beløp på inntil NOK 950 000 

basert på de priser som fremgår av Vedlegg I, forutsatt at ansettelsene medfører 

reduksjoner i prioriterte krav av klasse 1i Boet med samme beløp. Dette skal gjelde 

for slike lønnskrav inkl. feriepenger for perioden 15. desember 2018 og frem til med 

6. januar 2019». 

 

Dette beslaget ble opphevet etter en gjensidig bebyrdende avtale med Tunell, og retten 

mener at dette ikke skal medføre en reduksjon av erstatningskravet.  

 

På denne bakgrunn har retten kommet til at det skal trekkes fra 11 364 000 kroner som 

følge av forliksavtalen. AM har dermed i utgangspunktet krav på 8 636 000 kroner i 

erstatning. 

 

Saksøkte har videre gjort gjeldende at det skal trekkes fra leieinntektene som AM har hatt 

for utleie av maskinparken siden forliksavtalen ble inngått og frem til domstidspunktet. På 

grunn av størrelsesordenen på leieinntektene, mener saksøkte at det uansett ikke er noe 

økonomisk tap. Saksøkte har anført at det ikke skal gjøres noe fradrag for utgiftene som 

AM har hatt til maskinparken.  

 

Retten mener at dersom leieinntektene skal gå til fradrag, må det i alle tilfelle være AMs 

nettogevinst ved utleie. Etter Cato Aurstads forklaring – hvor han redegjorde for 
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låneutgifter, verditap på maskinparken, forsikringskostnader, kostnader til ansatte og 

vedlikehold på maskinene – legger retten til grunn at dersom AM har sittet igjen med en 

nettogevinst som følge av utleien, er denne minimal. Retten har derfor ikke noe grunnlag 

for å redusere erstatningen ytterligere.  

 

Erstatningen fastsettes etter dette til 8 636 000 kroner. AM har krav på forsinkelsesrenter 

regnet fra 25. mars 2019 og frem til betaling skjer, jf. forsinkelsesrenteloven § 2.  

 

6. Sakskostnader  

 

AM har nedlagt påstand om å få erstatning på inntil 10 500 000 kroner, men har bare blitt 

tilkjent 8 636 000 kroner. Retten mener likevel at det er klart at AM har vunnet saken i det 

vesentlige og har derfor i utgangspunktet har krav på å få dekket nødvendige 

sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd, jf. annet ledd.  

 

AM har krevd dekket 587 465 kroner, med tillegg av rettsgebyr som utgjør 9 376 kroner. 

Av kravet utgjør 548 000 kroner salær, mens det øvrige er reiseutgifter for 

prosessfullmektigen, den rettslige medhjelperen, Cato Aurstad og Jo Stian Tverberg. Det er 

ikke fremkommet noen innsigelser fra motparten mot kravets størrelse. Retten mener at 

utgiftene utgjør rimelige og nødvendige kostnader, jf. tvisteloven § 20-5. 

 

Retten har vurdert unntakene i tvisteloven §§ 20-2 tredje ledd og 20-4, men kan ikke se at 

disse er aktuelle. 
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DOMSSLUTNING 

 

    

1. I erstatning betaler DLA Piper Norway DA og Zûrich Insurance pls, Norway Branch 

NUF, en for begge og begge for en, kroner 8 636 000 – åttemillionersekshundre 

ogtrettisekstusen – med forsinkelsesrenter regnet fra 25. mars 2019 til Aurstad 

Maskinutleige AS innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse. 

 

2. I sakskostnader betaler DLA Piper Norway DA og Zûrich Insurance pls, Norway Branch 

NUF, en for begge og begge for en, kroner 596 841 – femhundreognittisekstusen 

åttehundreogførtien – kroner til Aurstad Maskinutleige AS innen 2 – to – uker fra 

dommens forkynnelse. 

 

 

Retten hevet 

 

 

 

 

  Nina K. Wærnhus   

 

 

 

 

 

Veiledning om anke 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. 

  


