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KJENNELSE 
 
 

Anken gjelder klage over utleggsforretning og forholdet til tvangsfullbyrdelsesloven 

(tvfbl.) § 7-13 tredje ledd om ektefellers felles bolig. 
 
 

Utgangspunktet for saken er et misligholdt gjeldsbrevlån til rest med kr. 115 852,49 pluss 

renter og omkostninger.  Saksøker Santander Consumer Bank AS (Santander Bank) 

begjærte 23. november 2011 utlegg hos ektemannen, og namsfogden i Trondheim 

besluttet 16. juli 2012 utlegg i: 
 

 
"Adkomstdokument: 1/1 andel i XY borettslag, org.nr. 0000, andelsnr. 3. Rettsvern sikres ved 

registrering i grunnboken." 
 

 

Etter klage fra saksøktes ektefelle A ved advokat Carl Fredrik Hestbek 

10. januar 2013, avsa Sør-Trøndelag tingrett 3. juni 2013 kjennelse med slik slutning: 
 
 

"1.      Klagen over utlegg i namsmannens sak nr T2011-0000 tas ikke til følge. 

 
2.       Sakskostnader tilkjennes ikke." 

 

 

A ved advokat Hestbek har 24. juni 2013 anket kjennelsen til Frostating lagmannsrett.  

Lagmannsretten har mottatt informasjon om at Sparebank 1 Gruppen Finans AS 

(Sparebank 1) har trådt inn som ny kreditor, og Conecto AS ved advokat Hans Kristian 

Hellum har 10. juli 2013 inngitt anketilsvar. 
 

 

A  hevder at ektefellens særkreditor Sparebank 1 ikke kan ta utlegg i hennes halvpart i 

felles bolig.  Anken gjelder tingrettens bevisvurdering og rettsanvendelse, og er basert på 

samme påstandsgrunnlag og bevis som for tingretten. 
 

 

Ektefellene A og B ble viet i X-land i 1982, og i 1997 ble vigselen konfirmert 

borgerlig.  De har fire barn, født i 1985, 1987, 1994 og 2001.  De to yngste bor sammen 

med foreldrene. 
 

 

B flyttet til Norge i 1987. I 1998 kom hustruen A etter sammen med barna.  I 

2000 kjøpte familien en leilighet som var felles bolig frem til den ble solgt i 2009.  I 

februar 2009 kjøpte de den leiligheten i borettslaget som saken gjelder.  Kjøpesummen var 

kr. 1 400 000, som i sin helhet ble finansiert ved lån i NN Sparebank. 

B drev i flere år restaurantvirksomhet.  Han gikk konkurs 11. januar 2011. A har tatt seg av 

alt arbeidet i hjemmet og med barna. De senere årene har hun dessuten hatt deltidsjobb 

som rengjører. 
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Lånet i NN Sparebank har vært misligholdt siden slutten av 2010, og i februar 2012 var 

bankgjelden over 1,8 millioner kroner.  Den 16. mai 2013 tok tingretten bankens 

begjæring om tvangssalg til følge, og leiligheten er nå under salg. 

Ved kjøp av leiligheten var mannen alene oppgitt som kjøper, låntaker og hjemmelshaver. 

En rekke av hans særkreditorer har tatt utlegg i adkomstdokumentene til leiligheten.  I ett 

av tilfellene avsa Sør-Trøndelag tingrett 8. oktober 2012 kjennelse, hvoretter utlegg ble 

opphevet "for så vidt gjelder A’s  ideelle halvdel av adkomstdokumentene til andelsnr. 

3 i XY borettslag".  Deretter slettet de øvrige utleggshaverne tilsvarende utlegg i hennes 

ideelle halvdel, alle unntatt: 
 

 

-  Santander Bank og 

-  Tryg Forsikring. 
 
 

A har klaget over utleggene, og senere anket tingrettens avgjørelse til Frostating 

lagmannsrett. 
 
 

Det er ubestridt at gjelden til Santander Bank er mannens særgjeld, uten noe debitoransvar 

for hustruen.  Det kan nevnes at hun i pantobligasjonen til Stadsbygd Sparebank har 

underskrevet "som pantsetters ektefelle". 
 

 

Tingretten har bedømt eierforholdet til leiligheten feil.  Den har vist til Rt-1999-901, men 

saksforholdet var annerledes der. 
 

 

Det er utleggshaver som må sannsynliggjøre at hustruen i dette tilfellet  ikke eier en 

halvpart.  Hun anfører for øvrig, at hennes økonomiske bidrag og arbeid i hjemmet er noe 

som snarere begrunner å anvende presumsjonsregelen i tvfbl. § 7-13 enn å fravike denne. 
 

 

Det er ikke avgjørende at mannen alene er registrert som eier.  I normaltilfellene opptrer 

den ene ektefellen som kjøper og låntaker i forhold til felles bolig. 
 

 

Tingretten har vektlagt at ingen del av boliggjelden er nedbetalt, men tvert i mot har den 

steget som følge av mislighold. 
 

 

A har vist til kommentaren til tvangsfullbyrdelsesloven (tredje utgave) bind I side 398, 

Ot.prp.nr. 65 (1990-1991) side 152 og NOU 1987:30 side 64.  Fra NOU-en siteres: 
 

 
"Men i praksis synes det fremdeles å være en tendens til at det er mannen som formelt står f.eks. som 

låntaker og eier – det gjelder også hvor begge ektefeller har kontantinntekter. Men selv om bare den 

ene ektefelle står som låntaker, vil det ofte være en forutsetning at nedbetalinger skjer ved begges 

inntekter – èn inntekt ville ikke være tilstrekkelig. 
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Ved vurderingen av eierforholdene er det de økonomiske realiteter, og ikke hvem som er registrert 

som eier som er avgjørende." 

Det vises også til kjennelsen i Sør-Trøndelag tingretts sak 12-100607TVA-STRO. 

Tingretten har dels begrunnet sitt resultat med reglene om kreditorekstinksjon, 

jf. tinglysningsloven § 20.  Kreditorekstinksjon kunne vært et tema hvis selgeres kreditorer 

hadde tatt utlegg før kjøpet i 2009, jf. lovkommentaren side 393.  B har ikke overdratt 

noe som helst, verken til hustruen eller andre.  Kreditorekstinksjon er derfor irrelevant. 
 

 

Pr. 20. juni 2013 utgjør utleggskravet kr. 122 625,47.  Saken gjelder imidlertid ideelle 

interesser – boligen for familien med to barn.  Saken har stor velferdsmessig betydning for 

henne.  Hun har ingen formue ut over sin ideelle halvparten av leiligheten.  En avgjørelse 

vil dessuten få betydning for et stort antall særkreditorer, som mannen har. 
 

 

Tingrettens kjennelse har store svakheter, og A har nedlagt slik påstand: 
 
 

"1.      Utleggsforretning avholdt 16.07.2012 med saksøker Santander consumer bank AS i ideell 

halvdel i atkomstdokumenter til leilighet med andelsnummer 3 i XY borettslag, oppheves. 

 
2.       A tilkjennes saksomkostninger." 

 

 
 
 

Sparebank 1 Gruppen Finans AS hevder at tingrettens kjennelse er riktig, og at både de 

faktiske forhold og rettsanvendelsen er korrekt. 
 

 

Det har ikke vært nedbetaling eller verdiøkning på boligen som følge av A’s 

lønnsarbeid eller arbeid i hjemmet.  Høyesterett uttalte i Rt-2005-491: 
 

 
"Når ervervet av eiendommen fullt ut er lånefinansiert, må det være et vesentlig moment ved 

vurderingen av hvem som er den reelle eier." 
 

 

Når bare den ene ektefellen har hjemmelen, er det et moment som i følge dommen skal 

vektlegges: 
 

 
"For det andre har lagmannsretten i sin vurdering ikke trukket frem betydningen av hvem som er 

innehavere av grunnbokshjemmelen. Som fremholdt i Rt-2004-256 avsnitt 22, er dette ikke 

avgjørende, men et moment i totalvurderingen." 
 

 

I lovkommentaren (fjerde utgave) side 416 heter det: 



- 5 - 13-120108ASK-FROS  

"Bevisregelen i tredje ledd skal fravikes dersom "et annet eierforhold blir sannsynliggjort". Det følger 

av loven at det ikke i seg selv er en tilstrekkelig sannsynliggjøring av en parts enerett at 

vedkommende er registrert eller meldt som eier. Men det må være klart at det som fremgår av 

registeret, gir en indikasjon på et bestemt eierforhold, jf Lødrup i LoR 1997 s 20, og det bør i 

alminnelighet ikke stilles altfor strenge krav til en nærmere sannsynliggjøring av et eierforhold som 

fraviker presumpsjonsregelen…." 
 

 

Dette ligger til grunn for tingrettens bevisvurdering.  Den har særlig vektlagt: 
 
 

-  at mannen er registrert/tinglyst som eneeier 

-  at han han alene sto som kjøper 

-  at han er den eneste låntaker 

-  og at han alene er pantsetter for boliglånet. 
 
 

Videre er det ikke bevist at hustruen har bidratt til nedbetaling av boliggjelden. 

Sparebank 1 Gruppen Finans AS har nedlagt slik påstand: 

"1.      Anken forkastes. 

2.       Sparebank 1 Finans tilkjennes sakens omkostninger med kr 3500,-." 
 

 

Lagmannsretten bemerker: 
 

Etter dekningsloven kapittel 2 jf tvfbl. § 7-1 annet ledd kan det bare tas utlegg i 

formuesgoder som tilhører saksøkte – her B. 
 

Tvfbl. § 7-13 tredje ledd har slik ordlyd: 
 

"Dersom saksøkte er gift eller lever i et ekteskapslignende forhold som har vart i minst to år, eller 

hvor samboeren har, har hatt eller venter barn med saksøkte, kan utlegg tas i en ideell halvdel av felles 

bolig ervervet under samlivet, hvis ikke et annet eierforhold blir sannsynliggjort. At bare den ene part 

er registrert eller meldt som eier, er ikke i seg selv tilstrekkelig til å sannsynliggjøre partens enerett." 

 

Det følger av Ot.prp. nr. 65 (1990-1991) s 152, at bestemmelsen gjelder alle former for 

bolig som det kan tas utlegg i, både selveierboliger og overdragbare leieretter til bolig. 
 

I Rt-1991-901 uttalte førstvoterende i Høyesterett: 
 

"Når det spesielt gjelder bestemmelsen i § 7-13 tredje ledd, fremgår det av forarbeidene at den bygger 

på den alminnelige erfaring at ektefeller og samboere – uten hensyn til hvem som har 

grunnbokshjemmel til eiendommen eller som er meldt som eier til boligselskapet – vanligvis eier 

felles bolig som er ervervet under samlivet, med en ideell halvpart hver. Jeg viser her til 

odelstingsproposisjonen side 152. 

Etter mitt syn må tvangsfullbyrdelsesloven § 7-13 tredje ledd forstås slik at dersom debitor er gift 

eller lever i et ekteskapslignende forhold, og det ikke foreligger nærmere opplysninger om hvem som 

eier felles bolig som er ervervet under samlivet, skal namsmannen ved behandlingen av begjæring om 

utlegg legge til grunn at ektefellene eller samboerne eier boligen med en ideell halvpart hver. Dette 

kan imidlertid bare gjelde så lenge spørsmålet om hvem som er eier, ikke er nærmere belyst. Dersom 

det er frembrakt faktiske opplysninger om eierforholdet, kan namsmyndighetene ikke uten videre 



- 6 - 13-120108ASK-FROS  

bygge på at boliger som er anskaffet under samlivet, vanligvis blir eid av ektefellene eller samboerne 

med en ideell halvpart hver, men må ta stilling til eierspørsmålet på grunnlag av det faktum som er 

opplyst. Dette medfører at presumsjonsregelen i § 7-13 tredje ledd ikke sier noe mer enn det som 

følger av prinsippet om fri bevisbedømmelse, og at det først og fremst er under den innledende 

behandling av utleggsbegjæringen hos namsmannen at bestemmelsen får betydning. Dersom 

namsmannens avgjørelse blir påklagd, vil det for domstolene som oftest foreligge nærmere 

opplysninger om eierforholdet, og da må retten ta stilling til spørsmålet ut fra hva som finnes mest 

sannsynlig. Det samme gjelder dersom det under behandlingen av en utleggsforretning hos 

namsmannen blir frembrakt nærmere opplysninger om eierforholdet." 
 

 
 

Saken gjelder en prejudisiell vurdering i forbindelse med utlegg. En endelig avgjørelse om 

eierforholdet til boligen må eventuelt skje gjennom ordinært søksmål. 
 

 
 

Lagmannsretten er kommet til at tingretten har gjort feil i bevisvurderingen og 

rettsanvendelsen, og at anken må tas til følge. 
 

 
 

Saken gjelder ikke kreditorekstinksjon i forbindelse med eiendomsoverdragelse. Det 

nærmere saksforholdet i Rt-1991-901 var knyttet til ektepakt – i det foreliggende tilfellet 

har partene felleseie uten slik særavtale, og det er ikke påstått noe pro forma arrangement. 
 

 
 

Slik saken ble presentert for namsmannen, skulle presumsjonsregelen vært lagt til grunn, 

og ut fra de opplysninger som er kommet til senere, er det ikke noe som rokker ved denne. 
 

 
 

Ektefellene har levd sammen i Norge siden 1998, og ekteskapet har vart enda lenger. De 

har fire barn, hvorav to fortsatt bor hjemme. 
 

 
 

Tradisjonelt har ektefeller innrettet seg på forskjellige måter ved oppfyllelse av den 

gjensidige plikten til å bidra til den felles økonomi. Det gjelder så vel pengeøkonomisk 

innsats som annen innsats i hjemmet. B har først og fremst sørget for inntekt ved 

næringsvirksomhet, mens A fortrinnsvis har tatt seg av barna og gjort husarbeid, i de 

senere årene også skaffet familieinntekt som rengjører på deltid. 

Konkurs hos ektefellen og skifte av bolig endrer ikke eierforholdet til boligen. 

Leiligheten står i mannens navn alene. Han opptok boliglånet og pantsatte 

adkomstdokumentene, med samtykke fra A. Heller ikke dette blir avgjørende, 

jf tvfbl. § 7-13 tredje ledd annet punktum. 
 

 
 

Videre er det ikke utslagsgivende at boliglånet angivelig ikke er betjent siden kjøpet i 

2009. Med den prisstigningen som det har vært på boliger i Trondheim de senere årene, 
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kan man ikke se bort fra at at leiligheten har en salgsverdi som overstiger boliggjelden 

inkludert forsinkelsesrente. 
 

 
 

Det er det langvarige samlivet, og felles økonomi i form av begges arbeid i og utenfor 

hjemmet, som begrunner presumsjonsregelen. Hovedregelen i norsk rett er at hver av 

ektefellene har sin rådighetsdel, eier sitt og hefter med sitt. Når hustruen har samtykket i at 

hele boligen er pant for boliglånet, hefter hun også med sin ideelle halvpart for dette. Men 

mannens særgjeld hefter hun ikke for, verken personlig eller med pant. 
 

 
 

Det er for øvrig opplyst at andre utleggshavere har respektert presumsjonsregelen etter en 

tidligere kjennelse fra tingretten. 
 
 

Konklusjonen er at det ikke er sannsynliggjort at mannen eier mer enn en idéell halvpart av 

leiligheten, og utlegget må begrenses til denne halvparten. 
 

 

Anken har ført frem. A tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten etter hovedregelen i 

tvisteloven § 20-2 første og annet ledd, jf tvfbl § 3-3. Advokat Hestbek har fremlagt 

oppgave med krav om salær kr. 11 812 inkl mva + behandlingsgebyr kr. 5 160, 

i alt kr. 16 972. For tingretten var kravet salær kr. 15 000 inkl mva + behandlingsgebyr 

kr. 860, i alt kr 15 860. Totalt utgjør dette kr. 32 832. Kravet er noe høyt, tatt i betraktning 

arbeid med parallell sak, sak nr. 13-115924ASK-FROS. Ankeerklæringen er imidlertid 

fyldig skrevet, både med hensyn til bevisvurderingen og rettsanvendelsen, og ut fra 

tingrettens vurdering og anketilsvaret har det vært nødvendig. Kravet tas derfor til følge, 

jf tvisteloven § 20-9 og § 20-5 første ledd. 

Kjennelsen er enstemmig. 
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SLUTNING 
 
 

1. Utleggsforretning avholdt 16. juli 2012 med saksøker Santander Consumer 

Bank AS oppheves for så vidt gjelder A’s idéelle halvpart i 

adkomstdokumenter til leilighet med andelsnummer 3 i XY borettslag. 
 

 

2. I sakskostnader for tingretten og lagmannsretten betaler Sparebank 1 Gruppen 

Finans AS til A 32 832 – trettitotusenåttehundreogtrettito – kroner innen 2 – to 

– uker fra forkynnelse av kjennelsen. 
 

 
 
 
 
 
 

Mats Stensrud                             Sven-Jørgen Lindsetmo                         Kari Lynne 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rettledning om ankeadgangen vedlegges. 
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Rettledning om ankeadgangen i sivile saker 
 
Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer 

den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har 

noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. 

 
Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe 

annet er uttrykkelig bestemt av retten. 

 
Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen 

kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. 

 
Anke til lagmannsretten over dom i tingretten 

Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes 

på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den 

saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen. 

 
Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om 

formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av 

ankegjenstanden er under 125 000 kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal 

det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det 

synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. 

 
I tillegg kan anke – uavhengig av verdien av ankegjenstanden – nektes fremmet når 

lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til 

enkelte krav eller enkelte ankegrunner. 

 
Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. 

Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten 

kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke. 

 
I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, 

og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis. 

Ankeerklæringen skal angi: 

-    ankedomstolen 

-    navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

-    hvilken avgjørelse som ankes 

-    om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende 

parten krever 

-    de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes 

-    den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil 

-    de bevisene som vil bli ført 

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

-    den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken 

 
Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. 

Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er 

omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten. 
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Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten 

Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, 

rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en 

saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig 

og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare 

angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 

 
En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell 

lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller 

på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. 

Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer. 

Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over 

saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på 

grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

 
Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt 

avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren 

skriftlig behandling i lagmannsretten. 

 
Anke til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 

 
Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt 

samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den 

foreliggende 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 til behandling anker over kjennelser og beslutninger 

dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige 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 kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig 

behandling i Høyesteretts ankeutvalg. 


