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Hålogaland lagmannsrett - Dom - LH-2022-85895

Instans Hålogaland lagmannsrett – Dom
Dato 2022-12-12
Publisert LH-2022-85895
Stikkord Avhending. Prisavslag og erstatning. Avhendingsloven § 3-8, § 4-12.
Sammendrag Kjøper av eldre enebolig ble tilkjent et betydelig beløp i prisavslag og erstatning i 

tingretten for mangler ved blant annet det elektriske anlegget. Anke og avledet 
anke over utmålingen av prisavslaget førte til en mindre justering av tilkjent beløp. 
Sakskostnader ble ikke tilkjent for lagmannsretten.

Saksgang Nord-Troms og Senja tingrett TNTS-2021-161330 – Hålogaland lagmannsrett LH-
2022-85895 (22-085895ASD-HALO).

Parter I Anke: SCOR Europe SE, Steven Reynolds, HDI Global Specialty SE og Newline 
Europe Versicherung AG (for disse: advokat Joachim Mikkelborg Skjelsbæk) mot 
Ingjerd Nina Toften og Geir Toften (for disse: advokat Jens Johan Hjort).
II Avledet anke: SCOR Europe SE, Steven Reynolds, HDI Global Specialty SE og 
Newline Europe Versicherung AG (for disse: advokat Joachim Mikkelborg 
Skjelsbæk) mot Ingjerd Nina Toften og Geir Toften (for disse: advokat Jens Johan 
Hjort).

Forfatter Lagdommer Stig-Ole Haug, lagdommer Frode Stock og ekstraordinær lagdommer 
Kirsti Ramberg.



Utskrift fra Lovdata - 30.12.2022 14:42

 
LH-2022-85895

Side 2

Sakens spørsmål og bakgrunn
Saken gjelder utmåling av prisavslag for mangler etter avhendingsloven.

Om sakens bakgrunn inntas fra tingrettens dom:

Steven Reynolds (heretter benevnt ved etternavn, som selger eller saksøkte) er fra Storbritannia. Han 
bodde en periode i Norge i forbindelse med et næringsprosjekt som ble planlagt sammen med hans far. 
I forbindelse med sitt opphold i Norge kjøpe Reynolds et hus beliggende i Innelvvegen 211 på Kvaløya 
i Tromsø kommune. Huset var et eldre hus bygget rundt 1950. Reynolds kjøpte huset i 2013, og bodde 
der tidvis mens han oppholdt seg i Norge. Han bodde også i boligen sammenhengende over noe tid da 
han og faren gjennomførte oppussingsarbeider på boligen. Selgers arbeid på eiendommen strakte seg 
over en viss tid, mest sannsynlig i tidsrommet 2013 til 2016. [...]

Næringsprosjektet Reynolds og faren var involvert i ble skrinlagt. Prosjektet hadde medført et 
potensielt tap for faren til Reynolds, og Reynolds bestemte seg blant annet av den grunn for å selge 
boligen i Innelvvegen 211. Eiendommen ble lagt ut for salg senhøstes 2019, med meglerselskapet DNB 
Eiendom som mekler. Det ble utarbeidet sedvanlig dokumentasjon for salget, herunder salgsprospekt 
og verditakst. Reynolds tegnet i forbindelse med salget en eierskifteforsikring, og utarbeidet i den 
forbindelse et egenerklæringsskjema som er en del av salgsdokumentene.

Geir og Ingjerd Nina Toften (heretter benevnt ved etternavn, som kjøpere eller saksøker) fattet 
interesse for eiendommen etter å ha sett den på Finn.no. Ekteparet Toften så for seg å flytte til 
Innelvvegen, og bo der. Geir Toften forklarte at de likte stedet som har fine lys,– og solforhold, og 
ligger landlig til. Stedet har også nærhet til Tromsø by. Ekteparet hadde allerede før overtagelse 
planlagt å foreta oppussing på eiendommen. Kjøperne forklarte i retten at det i første omgang var 
planlagt å skifte vinduer, bytte ut gulv, bytte ut kjøkken, skifte tak og bygge et nytt inngangsparti.

Toften la etter hvert inn bud på eiendommen, og fikk tilslag. Endelig kjøpekontrakt ble signert av 
kjøperne og selger henholdsvis den 3. og 19. februar 2020. Kjøperne betalte kr. 2 650 000,– for 
boligen. Selger og kjøper hadde aldri direkte kontakt, særlig fordi Reynolds oppholdt seg i 
Storbritannia under salgsprosessen.

Overtakelse fant sted den 28. februar 2020. Tilstede på overtagelsen var mekler, samt kjøperne. Det er 
ikke inntatt informasjon ut over det ordinære i overtagelsesprotokollen.

Som nevnt hadde kjøperne planlagt å skifte ut kjøkkenet. I forbindelse med dette arbeidet ble det 
oppdaget løse ledninger bak veggplatene. Toften tok kontakt med Troms Kraft for å få et tilsyn på el-
anlegget. Denne undersøkelsen avdekket flere feil ved det elektriske opplegget. Retten kommer tilbake 
til dette. Senere ble det også oppdaget at det ikke var septiktank på eiendommen, og det ble avdekket 
feil ved dreneringen. De her nevnte forhold utgjør de påberopte manglene som danner grunnlag for 
kravet om prisavslag og erstatning.

Kjøperne skaffet seg en leietaker som bebodde underetasjen. Etter funnet av feilene ved det elektriske 
anlegget ble avtalen med leietaker sagt opp, og huset har ikke vært bebodd siden leietakeren flyttet ut i 
begynnelsen av mai 2020.

Det er enighet mellom partene om at det er reklamert i tide over de påberopte manglene. Saksøkte har 
ikke påberopt seg at prisavslagskravet skal falle bort grunnet manglende eller for sen reklamasjon.

Saksøkte har imidlertid påberopt at tiden som er gått siden manglene ble oppdaget, har vært for lang. 
Saksøkte påberoper at dette skal få betydning for utmålingen av et eventuelt erstatningskrav.

Retten vil senere komme tilbake til de relevante detaljene knyttet til korrespondansen vedrørende de 
påberopte manglene, og fremdriften i saken i så måte.

I anledning saken er det som vanlig innhentet ulike takstrapporter og ført vitner, som søker å kaste lys 
over forholdene som danner grunnlag for reklamasjonen. Etter kjøpet engasjerte kjøperne Troms Takst 
til å vurdere eiendommen. De saksøkte engasjerte Byggtakst Nord. Det er også innhentet fagkyndige 

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93
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uttalelser og ført vitner, som har vurdert enkeltforhold som er påberopt som mangler. Disse har også 
vurdert omfanget av nødvendige utbedringer. [...]

Geir Helge og Ingerd Nina Toften – heretter også bare Toften – reiste 12. november 2021 sak ved Nord-Troms 
og Senja tingrett med krav om å bli tilkjent prisavslag og erstatning fastsatt etter rettens skjønn begrenset oppad 
til 2 464 048 kroner. Reynolds og de øvrige saksøkte bestred at det var grunnlag for å tilkjenne erstatning, og 
nedla for øvrig påstand om at de saksøkte betalte prisavslag etter rettens skjønn. Hovedforhandling i saken ble 
avholdt den 8. og 9. mars 2022.

Nord-Troms og Senja tingrett avsa 23. mars 2022 dom med slik domsslutning:
1. Steven Reynolds, HDI Global Specialty SE, SCOR Europe SE and Newline Europe Versicherung 

AG dømmes – in solidum – til å betale til Geir og Ingjerd Nina Toften kroner 2 210 704,–.
2. Steven Reynolds, HDI Global Specialty SE, SCOR Europe SE and Newline Europe Versicherung 

AG dømmes – in solidum – til å betale Geir og Ingjerd Nina Toftens utgifter til sakskostnader med 
kr. 281 576,–.

Tingretten kom til at prisavslag for mangler ved det elektriske anlegget mv. skulle utmåles i samsvar med 
Toftens krav og bevisførsel, men trakk fra til sammen 293 750 kroner inkl. mva. for standardheving og at det 
ikke ble ansett nødvendig å hugge opp gulvet i underetasjen for å bytte ut varmekablene der. Toften ble også 
tilkjent 126 500 kroner i erstatning for tapt leieinntekt og 222 580 kroner for påløpte utgifter som følge av at de 
ikke hadde kunnet bruke boligen.

Steven Reynolds, HDI Global Speciality SE, SCOR Europe SE og Newline Europe Versicherung AG – heretter 
også bare Reynolds mfl. – har i rett tid anket dommen til lagmannsretten. Anken er begrenset til utmålingen av 
prisavslaget for mangler ved det elektriske anlegget.

Toften har tatt til motmæle og påstått anken forkastet. I anketilsvaret erklærte Toften avledet anke for så vidt 
gjaldt størrelsen på prisavslaget for mangler ved drenering, avløp og det elektriske anlegget.

Det var på det rene at kravet i avledet anke var betydelig høyere enn tidligere framsatt krav mht. drenering og 
avløp. Reynolds mfl. anførte at vilkårene for å tillate påstandsutvidelse etter tvisteloven § 29-4 ikke var oppfylt. 
Hålogaland lagmannsrett avsa 22. september 2022 kjennelse om å tillate påstandsutvidelsen. Anke fra Reynolds 
mfl. til Høyesteretts ankeutvalg førte ikke fram.

Ankeforhandling ble holdt i Tromsø 23. og 24. november 2022. Ankende parter møtte ved sin 
prosessfullmektig. Ankemotpartene Geir Helge og Ingjerd Nina Toften møtte sammen med sin 
prosessfullmektig. Ankemotpartene forklarte seg. Det ble i tillegg hørt åtte vitner og foretatt slik 
dokumentasjon som framgår av rettsboka.

Partenes syn på saken
Ankende parter (og ankemotparter i avledet anke) – Steven Reynolds mfl. – har i hovedsak anført:

Kjøpernes prisavslagskrav bestrides. De må ta inn over seg at de kjøpte en eldre bolig oppført i 1950 med 
opplysninger om klart oppgraderingsbehov. Formålet med prisavslag er å gjenopprette/kompensere for 
ubalansen i kjøpekontrakten. Den praktiske hovedregel etter avhendingsloven § 4-12 er at prisavslaget skal 
settes til hva det koster å få mangelen rettet. Den prinsipale regel etter første ledd er likevel et forholdsmessig 
prisavslag. Kjøpesummen utgjør det kjøperne maksimalt kan tilkjennes, fratrukket tomtens verdi på minimum 
853 000 kroner, jf. verditaksten for eiendommen. Det er allerede utbetalt 640 000 kroner til Toften. Kjøpernes 
valg om å rive boligen er uten betydning; rivekostnader kan ikke kreves som et «ekstra» prisavslag.

Prisavslaget må fastsettes i samsvar med fastslåtte prinsipper i rettspraksis, dvs. den rimeligste måte som gir en 
tilfredsstillende utbedring. Selger kan ikke pålegges å dekke kjøpernes valg av en særlig irrasjonell, kostbar 
eller uvanlig løsning. Et fullstendig skjult anlegg som kjøperne krever koster ekstremt mye mer enn alternativet 
utarbeidet av ingeniør Tore Haugen i Byggtakst Nord. Kravene til bevis skjerpes hvis kjøpers krav – som her – 
er særlig høyt. Forslaget fra Haugen vil i alle henseender gi et forskriftsmessig og akseptabelt resultat, og må 
derfor legges til grunn for utmålingen. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FOR-1998-11-06-1060) er 
en funksjonell forskrift, og det beror på en totalvurdering om anlegget er egnet til formålet. Det framgår ikke 
noe spesifikt om ikke-strømførende kabler, men det er under enhver omstendighet ikke noe krav om fjerning av 

https://lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A729-4
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/%C2%A74-12
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1998-11-06-1060
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kabler som ikke er i bruk. Det vises i denne forbindelse til forklaringen fra Vegard Petterson (Ishavsbyen 
Elektro) om at anlegget foreslått av Haugen er fullt forsvarlig.

Det er ikke sannsynliggjort at det ligger ikke-godkjente varmekabler i boligen, og det er derfor ikke 
sannsynliggjort at disse må byttes ut. At Tore Larsen i M-tek tror det kan være kinesiske kabler er ikke 
tilstrekkelig. De som har vært på stedet antar at det er kabler som er godkjent for bruk i Norge, og ut fra 
forklaringen til Tore Haugen må det legges til grunn at underlaget kablene ligger på i underetasjen er egnet for 
varmekabler.

Et nyetablert elektrisk anlegg med dokumentasjon, langt flere stikkontakter mv. innebærer en vesentlig 
standardheving som må resultere i en betydelig høyere reduksjon av prisavslaget enn det tingretten kom til. 
Kjøperne hadde ingen berettiget forventning om et komplett nytt elektrisk anlegg i boligen, tvert imot framgikk 
det av verditaksten at det var behov for betydelig oppgradering av boligen. Fradraget i teknisk verdi var satt til 
47 %.

Prisavslaget skal i prinsippet utmåles ut fra kostnadene til utbedring på overtakelsestidspunktet. Eventuell 
prisstigning må kompenseres gjennom forsinkelsesrenter. Det vises til LG-2010-157037, LH-2020-171883 og 
LB-2021-54787. Rettspraksis underbygges av uttalelser i juridisk teori, og stemmer også best overens med 
avhendingslovens system og forarbeider. Overtakelsestidspunktet markerer risikoens overgang, og utgjør et 
objektivt konstaterbart tidspunkt som ikke er overlatt til tilfeldige hendelser og ikke åpner for spekulasjon på 
kjøpersiden. Det vises også til avhendingsloven § 7-3 om avsavnsrenter og forsinkelsesrenter.

Dersom Toften får medhold i at utbedringskostnadene må fastsettes med grunnlag i forslaget fra Troms Takst 
kan prisavslaget uansett ikke settes til kostnadene med å få mangelen rettet, men må i stedet fastsettes som et 
forholdsmessig prisavslag etter avhendingsloven § 4-12 første ledd. Det er godtgjort at manglenes 
verdireduserende betydning er klart lavere enn kostnadene til utbedring. Et delvis åpent elektrisk anlegg gir 
ikke en verdireduksjon på over 1,2 millioner kroner. Kravet innebærer reelt sett at eiendommen er verdiløs, noe 
som åpenbart ikke er riktig. I verditaksten var tomteverdien alene satt til 853 000 kroner, og en nabotomt av 
mindre størrelse enn Innelvvegen 211 ble i 2016 solgt for 1 250 000 kroner. Dersom dagens priser skal legges 
til grunn må også dagens tomteverdi legges til grunn.

Det er ikke grunnlag for ytterligere prisavslag for manglende septiktank. Arbeidenes art og omfang er det 
samme som for tingretten. Det er plass på eiendommen for å anlegge et infiltrasjonsanlegg eller anlegg med 
biotank slik at kostnadene ikke blir høyere enn det tingretten la til grunn. Det må også gjøres fradrag for 
standardheving. Det var ingen opplysninger fra selger som tilsa at Toften kunne forvente et nyere anlegg enn 
fra byggeåret i 1950.

Det er heller ikke grunnlag for ytterligere prisavslag knyttet til drenering. Toften kunne ikke ha noen berettiget 
forventning om at denne skulle være av nyere dato. Det var ingen opplysninger i salgsdokumentene som tilsa 
det. Terrenget skråner inn mot boligens overside, og består av fjell med potensiell fuktbelastning, noe som var 
fullt synlig for Toften. Videre framgikk det av verditaksten at fall ikke var vurdert og at det var lett synlig 
gjenstående arbeid på nordsiden. At underetasjen på et eller annet tidspunkt var omgjort til boligformål ga ikke 
Toften noen berettiget forventning om at dreneringen var skiftet eller utbedret av betydning. Geir Helge Toften 
har heller ikke selv ansett dreneringen som ny, men at det bare var pyntet litt på overflaten.

Arbeidenes art og omfang har ikke endret seg etter at tingretten behandlet saken. Det er Toften selv som har 
stanset arbeidene pga. anken. For det tilfelle at Toften får medhold i ytterligere prisavslag må det gjøres et 
fradrag for standardheving.

Reynolds mfl. har nedlagt slik påstand:

I hovedanke
1. Steven Reynolds, HDI Global Speciality SE, SCOR Europe SE and Newline Europe Versicherung 

AG betaler et beløp etter rettens skjønn til Geir Helge og Ingjerd Toften.

I avledet anke
1. Anken forkastes.

I begge tilfeller
1. Steven Reynolds, HDI Global Speciality SE, SCOR Europe SE and Newline Europe Versicherung 

AG tilkjennes sakskostnader for tingrett og lagmannsrett.

https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lg-2010-157037
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lb-2021-54787
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/%C2%A77-3
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/%C2%A74-12
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Ankemotpartene (og ankende parter i avledet anke) – Geir Helge og Ingjerd Nina Toften – har i hovedsak 
anført:

Saken gjelder utmåling av erkjente, alvorlige feil ved boligens grunnfunksjoner. Disse forhold hadde Toften en 
berettiget forventning om at skulle være i orden. Selger ga uriktige opplysninger om elanlegg, septiktank, 
drenering og avløp. Det foreligger en svært høy grad av kritikkverdighet på selgers hånd. Manglene kunne i 
verste fall fått et fatalt utfall.

Toften har bare krevd skjult elanlegg der det var skjult anlegg tidligere. Motpartens forslag til løsning 
innebærer at deler av det tidligere skjulte anlegget legges åpent. Det er tale om to vesensforskjellige 
utbedringsmetoder. Løsningen til Troms Takst innebærer at Toften får det de faktisk hadde kjøpt og betalt for. 
Dersom løsningen til Byggtakst Nord legges til grunn vil selger profitere på sin illojalitet.

Toften er – ut fra de mange, vesentlige feil som er avdekket – i den situasjon at de ikke tør gå i gang med 
utbedring, men føler seg tvunget til å rive boligen. De sitter igjen med en råtomt minus kostnadene med å rive 
og deponere huset. Det er verken opparbeidet avløp eller en på noen måte fungerende drenering.

Prisavslaget må settes til utbedringskostnadene og bygge på taksten til Troms Takst. Det er bare dette som vil 
gi et fullstendig skjult anlegg i rommene der det var fra før, og i tillegg fjerne alt av gamle kabler skjult bak 
eksisterende vegger. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 32 og veiledningen til denne må forstås slik 
at alle eksisterende kabler må fjernes, eller i alle fall merkes i hele sin lengde. Toften vil uansett ikke ta sjansen 
på å bo der uten at de fjernes, og det er tvilsomt om noen elektroinstallatør vil utstede samsvarserklæring uten 
at eksisterende kabler fjernes.

Alt av varmekabler må fjernes, hvilket betyr at samtlige undergulv må skiftes. Varmekablene er av ukjent 
fabrikat og det er umulig å si om de er CE-merket eller lagt i henhold til monteringsanvisningen. Kablene ligger 
på brennbart underlag, og det verken har vært eller vil være mulig å utferdige samsvarserklæring. Det er ikke 
lenger aktuelt å gjøre et slikt fradrag som tingretten gjorde for gulvet i underetasjen.

Det er ikke grunnlag for å utmåle prisavslaget som et forholdsmessig prisavslag, jf. avhendingsloven § 4-12 
første ledd. Det lar seg ikke gjøre å fastslå en objektiv markedsverdi med og uten manglene, og det er ikke 
godtgjort med tilstrekkelig sannsynlighetsovervekt at prisavslaget ikke skal fastsettes til kostnadene ved å få 
manglene rettet, jf. avhendingsloven § 4-12 andre ledd.

Tingrettens prisavslag for drenering og avløp er for lave. Det vises til framlagte reelle pristilbud og 
vitneførselen omkring dette. Avløp/septikanlegg kan ikke utføres på en annen måte enn det tilbudet bygger på. 
Tomten ligger på fjell, og verken infiltrasjonsanlegg eller anlegg med biotank er praktisk mulig. Toften hadde 
berettiget forventning om en ordinær avløpsløsning, ikke et anlegg med betydelig vedlikeholdsbehov. Toften 
hadde også berettiget forventning om en original drenering av god kvalitet. Videre hadde selger omgjort 
underetasjen fra råkjeller til boformål, noe som tilsa at dreneringen var i orden.

Utbedringskostnadene og derved prisavslaget må fastsettes ut fra kostnadene på tidspunktet for utbedring. 
Toften har ikke latt tiden gå til selgers ugunst, men har tvert imot hatt problemer med å få tak i selger. Det vil 
være sterkt urimelig å legge overtakelsestidspunktet til grunn. Etter overtakelsen har Toften stadig oppdaget 
nye graverende mangler. Prisøkningen kompenseres ikke ved forsinkelsesrenter.

Det er ikke grunnlag for standardhevingsfradrag utover det tingretten kom til mht. det elektriske anlegget eller 
avløp. Dersom Toften vinner fram med økt prisavslag for mangler ved dreneringen aksepteres det et beskjedent 
fradrag, beskjedent fordi selger endret underetasjen til boligformål i årene 2013-2016.

Geir Helge og Ingjerd Nina Toften har nedlagt slik påstand:

 Hovedanken
1. Anken forkastes.
2. Geir Helge og Ingjerd Toften tilkjennes sakens omkostninger for lagmannsretten.

Avledet anke
1. Steven Reynolds, HDI Global Speciality SE, SCOR Europe SE and Newline Europe Versicherung 

AG dømmes til in solidum å betale til saksøkerne et beløp fastsatt etter rettens skjønn.
2. Geir Helge og Ingjerd Toften tilkjennes sakens omkostninger for lagmannsretten.

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1998-11-06-1060/%C2%A732
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/%C2%A74-12
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/%C2%A74-12
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Lagmannsrettens syn på saken

I Innledning
Avhendingsloven kommer til anvendelse på avtaleforholdet. Etter § 3-1 har en eiendom i utgangspunktet 
mangel dersom den ikke er i samsvar med de krav til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen. 
Partene er enige om at eiendommen her ble solgt «som den er». I slike tilfeller kan kjøperen bare påberope 
mangel dersom det følger av § 3-7, § 3-8 eller § 3-9.

Tingretten kom til at det forelå mangler ved boligens elektriske anlegg, septik og drenering. Manglene ved det 
elektriske anlegget og septik var erkjent allerede forut for hovedforhandlingen i tingretten, men for tingretten 
bestred Reynolds mfl. at dreneringen ga grunnlag for mangelsansvar.

Tingretten tilkjente Toften 1 861 625 kroner i prisavslag for mangler ved det elektriske anlegget, septik og 
drenering. Av dette utgjorde manglende septiktank 140 000 kroner, drenering 200 000 kroner og det resterende 
utskifting av det elektriske anlegget.

Anken fra Reynolds mfl. gjelder bare utmålingen av prisavslaget for det elektriske anlegget. Partene står nært 
hverandre hva angår kostnadene ved de rene elektriske arbeidene, hovedforskjellen ligger i at valg av ulike 
utbedringsmetoder medfører betydelig mer bygningsmessige arbeider dersom beregningen til Toften/Troms 
Takst legges til grunn enn om prisavslaget bygger på alternativet til Reynolds mfl./Byggtakst Nord. Dette vil 
lagmannsretten komme tilbake til. Reynolds mfl. har ikke anket over det tingretten tilkjente Toften i prisavslag 
for septik og drenering. For disse manglene er det for lagmannsretten bare spørsmål om Toften skal tilkjennes 
mer i prisavslag enn det tingretten kom til.

Lagmannsretten finner det hensiktsmessig først å ta stilling til septik og drenering og deretter behandle 
spørsmålet om nødvendige utbedringskostnader knyttet til det elektriske anlegget og om hvilket prinsipp som 
skal legges til grunn for utmålingen av prisavslag, jf. avhendingsloven § 4-12 første og andre ledd.

II Septik/avløp
Tingretten la til grunn at det var gitt feilaktige opplysninger om eiendommen, og at dette innebar at det forelå 
en mangel, jf. avhendingsloven § 3-8.

Kravet fra Toften for tingretten var basert på taksten til Troms Takst, 280 000 kroner inkl. mva. Kravet fra 
Toften for lagmannsretten er oppad begrenset til 721 173 kroner, dette iht. innhentet tilbud av 22. juni 2022 fra 
Herbjørn Nilssen AS.

Etter bevisførselen under ankeforhandlingen finner lagmannsretten det svært lite sannsynlig at det kan anlegges 
et forsvarlig og fungerende septikanlegg/avløp på annen måte enn det tilbudet fra Herbjørn Nilssen AS bygger 
på. Dette innebærer blant annet at avløp må opparbeides ved graving/sprengning og boring under vei ned til 
fjæra. Lagmannsretten viser til forklaringen fra prosjekt- og anleggsleder Pål Robertsen om de stedlige forhold 
på eiendommen. Grunnen består i all hovedsak av fjell, og et infiltrasjonsanlegg er derfor ikke egnet og vil mest 
sannsynlig ikke bli godkjent av kommunen. Lagmannsretten finner videre at et biotankanlegg heller ikke vil gi 
Toften et anlegg som er i samsvar med det som var avtalt, nemlig et ordinært anlegg med septiktank med små 
vedlikeholdsutgifter.

Lagmannsretten finner videre at tilbudet fra Herbjørn Nilssen AS utgjør de nødvendige utbedringskostnadene. 
Det er det eneste reelle tilbudet som er framlagt i saken, og det er ingen holdepunkter for at det bygger på 
uriktige forutsetninger eller at de enkelte priselementene er for høye. Lagmannsretten er derfor av den 
oppfatning at kravet er godtgjort som nødvendige kostnader. Byggtakst Nord v/Tore Haugen har i sin rapport 
for øvrig selv angitt at kostnadene «kun kan fastlegges ved å hente inn konkrete tilbud på arbeidet». I taksten 
fra Byggtakst Nord er likevel et anslag på 170 000 kroner tatt inn. Under ankeforhandlingen nevnte Haugen 
videre at han hadde vært i samtale med et rørleggerfirma med erfaring fra biotankanlegg som anslo at et slikt 
anlegg i hvert fall ikke ville koste mer enn 350 000 kroner. Til dette bemerker lagmannsretten at 
Robertsen/Herbjørn Nilssen AS har vært på eiendommen og vurdert de stedlige forhold. Den beskrivelse 
Robertsen ga av eiendommen er i samsvar med det faktiske inntrykk lagmannsretten fikk under befaringen.

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93
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https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/%C2%A73-7
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/%C2%A73-8
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/%C2%A73-9
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/%C2%A74-12
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/%C2%A73-8
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Utbedringskostnadene i tilbudet utgjør som nevnt 721 173 kroner. Lagmannsretten legger til grunn at det om 
lag fire måneder tidligere var gitt et tilbud som var noe lavere, men hva de nøyaktige kostnadene til 
septikanlegget utgjorde lar seg ikke helt konstatere. Totalprisen inkludert drenering utgjorde 1 082 711 kroner 
pr. 22. juni 2022, mens totalprisen utgjorde like under 1 million kroner i februar 2022. Prisforskjellen skyldes 
økte kostnader til drivstoff, sprengstoff mv. Det framstår videre sannsynlig at det har vært en generell 
prisstigning fra overtakelsestidspunktet til 2022. Partene har ulike synspunkter på om det er 
utbedringskostnadene på overtakelsestidspunktet som skal legges til grunn, eller om det er prisnivået på 
utbedringstidspunktet som skal anvendes. Reynolds mfl. viser blant annet til Benestad Anderssen, 
Avhendingsloven med kommentarer, 2008, side 588-589 hvor det argumenteres for at kostnadsnivået på 
overtakelsestidspunktet bør benyttes. Benestad Anderssen peker imidlertid også på at rettskildegrunnlaget er 
usikkert og at løsningen ikke er klar. Toften viser på sin side til Bergsåker, Kjøp av fast eiendom, 2013, side 
387 hvor det heter:

Dersom utbedringskostnadene endrer seg over tid, er det i utgangspunktet kostnadsnivået på 
utbedringstidspunktet som skal legges til grunn, ikke nivået ved bruksovertakelsen. På samme måten er 
det kostnadsnivået på taksttidspunktet som er avgjørende dersom utmålingen baseres på takst. Denne 
løsningen stemmer best med regelen i § 3-1 tredje ledd om at selgeren svarer for økning av mangelens 
omfang [etter] overtakelsen. Kjøperen må ifølge § 4-19 første ledd reklamere over mangelen innen 
rimelig tid etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget, og selgeren har deretter anledning til 
selv å tilby utbedring i medhold av § 4-10 første ledd. Hvis kjøperen i en prisstigningsperiode lar det 
gå lang tid før mangelen utbedres eller takseres, kan det også bli tale om å sette ned prisavslaget etter 
kjøperens plikt til å begrense de kostnadene som han vil velte over på selgeren.

Lagmannsretten bemerker – som referert ovenfor fra Benestad Anderssen – at rettskildegrunnlaget er uklart. 
Rettspraksis gir likevel en rekke eksempler på at utbedringskostnadene er fastsatt ut fra prisene på takst-
/utbedringstidspunktet. I noen tilfeller er det uttalt at overtakelsestidspunktet er avgjørende, jf. LH-2020-
171833 og LB-2021-54787 hvor det vises til at prisstigning kan kompenseres gjennom forsinkelsesrenter. Etter 
lagmannsrettens oppfatning har forskjellen likevel ikke avgjørende betydning her. Hovedforskjellen mellom 
partenes anslag og beregninger skyldes ikke prisstigning, men valg av utbedringsmetode. Toften må i en viss 
grad også ta ansvaret for at de ikke innhentet takst tidligere og satte i gang utbedringsarbeider, jf. avslutningsvis 
i sitatet fra Bergsåker ovenfor. Etter lagmannsrettens syn blir resultatet her derfor det samme enten man legger 
det ene eller det andre prinsippet til grunn for fastsettelsen av utbedringskostnadene.

Lagmannsretten må – slik saken er opplyst – foreta en skjønnsmessig vurdering, og er kommet til at 650 000 
kroner utgjør et riktig nivå for nødvendige utbedringskostnader før det ses hen til fradrag for standardheving.

Standardhevingsfradraget må her være betydelig. Det var ikke noen opplysninger i salgsdokumentene som ga 
Toften noen annen forventning enn at avløp/septiktank var fra byggeåret. Etter utbedringen får Toften et nytt, 
tidsmessig anlegg med lave framtidige servicekostnader og lang varighet. Lagmannsretten finner skjønnsmessig 
at standardhevingsfradraget må utgjøre noe mer enn halvparten av kostnadene til utbedring, og fastsetter 
prisavslaget for mangelen til 300 000 kroner.

III Drenering
Tingretten fastsatte prisavslaget til 200 000 kroner uten fradrag for standardheving, jf. dommen side 28-29. 
Reynolds mfl. har som det framgår ovenfor ikke anket denne del av saken.

Kravet for Toften for lagmannsretten utgjør et beløp oppad begrenset til 361 539 kroner, og bygger på tilbudet 
fra Herbjørn Nilssen AS av 22. juni 2022.

Lagmannsretten finner det klart at det ikke er grunnlag for ytterligere prisavslag. I sin forklaring for 
lagmannsretten uttalte Geir Helge Toften blant annet at han ikke trodde at det var lagt ny drenering på 
eiendommen, men at det bare var pyntet på overflaten. Ut fra egen erfaring mente han likevel at en drenering 
fra 1950 ville være meget god. Lagmannsretten er av den klare oppfatning at Toften selv må bære ansvaret for 
at hans forventninger ikke slo til. Toften visste at det var tale om en eldre enebolig, og det forelå ingen konkrete 
indikasjoner i salgsmaterialet som tilsa at kjøper kunne ha en berettiget forventning om en fullgod drenering. 
Det var også synlig for Toften at terrenget bak huset består av fjell som lå tett inn mot huset i en skråning. I en 
slik sammenheng kan det ikke legges avgjørende vekt på at underetasjen var innredet til boligformål av selger.

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93
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IV Elektrisk anlegg
Tingretten la til grunn at det var alvorlige feil og mangler ved det elektriske anlegget, og at det var klart at det 
utgjorde en mangel i rettslig forstand, jf. avhendingsloven § 3-7 og § 3-8.

Om de faktiske feil inntas fra tingrettens dom:

Kort tid etter overtagelsen – da kjøperne skulle renovere kjøkkenet – ble de oppmerksom på løse 
ledninger inne i veggene. Bekymringen rundt det elektriske anlegget ble forsterket av tilbakemelding 
fra leietaker om at sikringene stadig gikk. På grunn av dette ba kjøperne om tilsyn av anlegget.

Slikt tilsyn ble gjennomført av Frost Kraftentreprenør, på vegne av Troms Kraft den 19. mars 2020. 
Ved tilsynet fant elsikkerhetsingeniøren flere alvorlige mangler ved el-anlegget. Det ble påpekt 14 
avvik. Blant annet ble det påpekt at det ikke fantes noen form for samsvarserklæring for el-anlegget. 
Tilknyttet flere av avvikene ble det påpekt at de elektriske arbeidene bar preg av å være «ufagmessig 
utført». Det ble også påpekt at det ikke kan utelukkes at anlegget hadde «flere feil/mangler enn det som 
fremgår av tilsynsrapporten».

Kjell Andreassen fra Installer AS ble engasjert til å befare det elektriske anlegget. Han fant flere 
alvorlige mangler. Andreassen konkluderte med at:

Opprinnelig innsatt bildefil som viser tekst er utelatt ettersom det ikke lar seg gjøre tilgjengelig i henhold til krav om 
universell utforming. Ta kontakt med lagmannsretten for spørsmål, Lovdatas anm.

Saksøkerne engasjerte så Troms Takst AS for å bekrefte manglene, og beregne utbedringskostnader. 
Troms Takts gjennomførte en befaring, der også Kjell Andreassen var med. Andreassen var med for å 
bistå takstmannen med veiledning vedrørende elektrotekniske arbeider. Andreassen forklarte seg for 
retten under befaringen, og kunne bekrefte at e-anlegget bar preg av ufagmessig utførelse, manglende 
dokumentasjon, og manglende samsvarserklæring. Anlegget var ikke i samsvar med det norske 
regelverket. Andreassen beskrev også at han fant løse ledninger det gnistret av, slik at anlegget var 
direkte brannfarlig.

Bevisførselen for lagmannsretten har ikke gitt grunnlag for en annen bevisvurdering enn det tingretten kom til, 
og lagmannsretten legger det siterte til grunn. Det er ikke bestridt at selger i egenerklæringen – på spørsmål om 
det var utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner – krysset av for nei.

Partene er enige om at koblingsnett mv. i boligen må byttes ut. Hovedspørsmålet er hvilken metode som skal 
benyttes ved utskifting/montering av et nytt elektrisk anlegg og hvor store bygningsmessige inngrep dette 
medfører. Partene er imidlertid også uenige om det er behov for å bytte ut samtlige varmekabler med nye, noe 
som også drar med seg bygningsmessige arbeider så som å hugge opp gulvet i underetasjen.

Prisavslag skal fastsettes etter avhendingsloven § 4-12:
(1) Har eigedomen ein mangel, kan kjøparen krevje eit forholdsmessig prisavslag.
(2) Med mindre noko anna vert godtgjort, skal prisavslaget fastsetjast til kostnadene ved å få 

mangelen retta.

Toften har krevd prisavslaget satt til utbedringskostnadene, jf. andre ledd i bestemmelsen. Reynolds mfl. er i 
utgangspunktet enig i at det vil være riktig. Toftens krav bygger på beregningen i taksten fra Troms Takst og 
tilbud fra Jensen Elektriske AS. Det er ikke framsatt noe krav om dekning for eventuelle senere prisstigning, og 
Reynolds mfl. har for denne mangelen heller ikke hevdet at kostnadene ville ha vært lavere på 
overtakelsestidspunktet.

Avhendingsloven § 4-12 gir kjøperne krav på å få dekket nødvendige kostnader for å sette eiendommen i 
kontraktsmessig stand, dvs. i den stand som kjøperne hadde grunn til å forvente etter hva som var avtalt. 
Dersom utbedringen medfører en standardheving, må det vurderes å gjøre fradrag for dette, jf. ovenfor om 
mangelen ved septikanlegg/avløp. Det er kjøperen som har tvilsrisikoen mht. hva som er nødvendig og 
forsvarlig utbedring. Det vises til Benestad Anderssen, Avhendingsloven med kommentarer, 2008, side 283-
284 og LB-2016-130088 mv. henvisninger.

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/%C2%A73-7
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/%C2%A73-8
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https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lb-2016-130088
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Toften krever at utbedringskostnadene fastsettes til det vil koste å reetablere et fullstendig skjult anlegg i de 
rom hvor det var skjult anlegg tidligere. Reynolds mfl. viser til forslaget fra Byggtakst Nord som innebærer et 
delvis skjult, delvis åpent anlegg i aktuelle rom. I takstrapporten er løsningen beskrevet slik:

Vårt reparasjons omfang blir åpning av deler av himling i 1. etg. Her legges alle ledninger fra 
sikringsskap til ett stikk i hvert rom. Fra dette stikket så trekkes det skjult frem til bryter for lys og 
takpunkt. Langs gulv så monteres gulvlister med kanal for ledninger. Med denne løsning så kan det 
enkelt monteres flere stikk enn det som er der i dag.

Under ankeforhandlingen forklarte Haugen fra Byggtakst Nord seg i samsvar med dette, likevel presisert slik at 
aktuelle lister med kanal til kabel er plastlister, og at alternativt kan legges andre typer lister med kabelen 
liggende synlig ovenpå.

Etter lagmannsrettens syn har og hadde ekteparet Toften en berettiget forventning om skjult anlegg i de aktuelle 
rom. Det er ikke tvilsomt at det rent faktisk også var skjult anlegg i disse delene av boligen, og at dette 
framgikk av bilder og det Toften selv kunne se på visningen av boligen. At det i andre deler ikke var skjult 
elanlegg endrer ikke dette.

Slik lagmannsretten ser det vil et anlegg som legger opp til valg av særlige lister av plast ikke utgjøre en 
kontraktsmessig oppfyllelse, og enn mindre vil det være tilfellet om ledningsnettet legges åpent oppå listverk. 
Videre vil kontakter bygge betydelig mer ut fra veggen enn med et fullstendig skjult anlegg. Selv om boligen i 
seg selv er eldre, framstod disse rommene tidsriktig oppusset med til dels moderne løsninger som listefrie 
overganger mellom vegg/tak og rundt vinduer. Lagmannsretten slutter seg ellers til tingrettens merknader i 
dommen side 23, tredje avsnitt:

Selv om et åpent anlegg vil tilfredsstille kravet til funksjon, er det ikke noen tvil om at et skjult elektrisk 
anlegg er noe kvalitativt annerledes og bedre enn et åpent anlegg. Det er både i salgsdokumentasjonen 
redegjort for – og det er også godt synlig – at deler av anlegget var skjult da kjøpet ble gjennomført. Et 
nytt åpent anlegg vil derfor være kvalitativt dårligere enn det som følger av kjøpsavtalen. Kjøper har 
krav på en utbedring som er kontraktsmessig, og saksøkerne trenger ikke godta en utbedring som 
innebærer et åpent anlegg slik de saksøkte anfører.

For lagmannsretten er det ut fra ovenstående ikke avgjørende om det er et forskriftskrav om fullstendig fjerning 
eller fullstendig merking av alle elementer i det tidligere elektriske anlegget.

Lagmannsretten er etter dette kommet til at takstrapporten til Troms Takst bygger på riktige faktiske 
forutsetninger om hvilke arbeider som er nødvendig for å bringe det elektriske anlegget på eiendommen i 
kontraktsmessig stand. At taksten gir uttrykk for reelle utbedringskostnader styrkes av at det foreligger et tilbud 
fra Eide Boligservice AS hvor totalsummen for de bygningsmessige arbeidene er høyere enn i taksten. Videre 
finner lagmannsretten det klart sannsynlig at tilbudet fra Jensen Elektriske AS samsvarer med de reelle 
utbedringskostnadene for de rene elektriske arbeidene, og derfor må legges til grunn.

Hva angår varmekablene i under- og overetasjen er lagmannsretten ikke i noen tvil om at disse må byttes ut, og 
at dette medfører at gulvet i underetasjen må hugges opp. For så vidt gjelder overetasjen kunne lagmannsretten 
under befaringen se at varmekabelen var tapet fast på kryssfiner, og at det mest sannsynlig bare var limt fliser 
oppå dette. Ut fra vitneførselen, herunder vitnet Vegard Petterson fra Ishavsbyen Elektro, er det åpenbart at 
dette ikke er en fagmessig løsning i samsvar med offentlige forskrifter eller noen leggeanvisning. 
Lagmannsretten finner videre at heller ikke varmekablene i underetasjen kan bli liggende. Det sakkyndige 
vitnet fra Reynolds mfl., Tore Larsen fra M-tek, som har lang erfaring med ulike varmekabler, endret i lys av 
nye opplysninger sin konklusjon til at han hellet mot at det ikke var ok at kablene ble liggende. Den ene 
kabelen som var brukt nede fant Larsen at mest sannsynlig var en kinesisk varmekabel som det ikke finnes 
noen europeisk godkjenning for. Lagmannsretten finner det videre mest sannsynlig at varmekabelen i det ene 
rommet i underetasjen var lagt på brennbart materiale. Samlet sett finner lagmannsretten at Toften har oppfylt 
sin bevisbyrde for at samtlige varmekabler lider av mangler, og at det er nødvendig å skifte dem ut for å gi 
Toften kontraktsmessig ytelse.

Konklusjonen blir etter dette at nødvendige utbedringskostnader knyttet til det elektriske anlegget er 1 148 000 
kroner ekskl. mva., dvs. 1 435 375 kroner inkl. mva. i bygningsmessige arbeider. Med tillegg av 240 000 
kroner som er tilbudet fra Jensen Elektriske AS blir totalsummen på dette punkt 1 675 375 inkl. mva.



Utskrift fra Lovdata - 30.12.2022 14:42

 
LH-2022-85895

Side 10

Etter lagmannsrettens syn må det i dette gjøres et fradrag for standardheving. Etablering av et nytt elektrisk 
anlegg medfører et tidsmessig anlegg etter dagens krav til antall stikkontakter mv. Slik boligen var på 
kjøpstidspunktet ville Toften ha vært avhengig av skjøteledninger for å fylle et normalbehov etter dagens krav. 
Et nytt anlegg vil også gi et anlegg med dokumentasjon – samsvarserklæring – og lang levetid for hele 
anlegget. Videre vil også bad og andre rom få nye vegger og himlinger med lang levetid. I verditaksten er badet 
i kjelleren omtalt som eldre merker i mykfuger i våtsone, kalkutfelling og merker i himling etter tidligere antatt 
fukt. Om badet i overetasjen heter det i verditaksten at det framstår som brukt. Lagmannsretten finner at 
fradraget for standardheving passende kan settes til 400 000 kroner, dvs. noe under 25 %.

V Samlet prisavslag
Samlet prisavslag fastsatt etter utbedringskostnadene utgjør her:

Septik/avløp 300 000 kr

Drenering 200 000 kr (fra tingretten)

Elektrisk anlegg 1 275 375 kr

Sum prisavslag 1 775 375 kr

Vurdert opp mot kjøpesummen på 2 650 000 kroner utgjør dette et svært høyt beløp. Lagmannsretten er enig 
med Reynolds mfl. i at tomten i seg selv har en verdi, jf. det som er referert ovenfor fra verditaksten. Samtidig 
dreier det seg etter lagmannsrettens syn om alvorlige mangler ved eiendommens grunnfunksjoner, elanlegg og 
septikanlegg, som med all sannsynlighet ville ha virket svært prisdempende om manglene hadde vært kjent for 
potensielle kjøpere. Etter lagmannsrettens klare oppfatning er det ikke godtgjort at manglene har ført til en 
reduksjon i markedsverdien som avviker fra utbedringskostnadene. Prisavslaget må derfor settes til 
utbedringskostnadene, jf. avhendingsloven § 4-12 andre ledd. I kravet til godtgjort legger lagmannsretten at det 
kreves noe mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt for å fravike utgangspunktet om at prisavslaget settes til 
kostnadene ved å få manglene rettet, jf. Rt-2000-199.

VI Oppsummering
For å unngå uklarheter om det økonomiske mellomværendet mellom partene – hvor også erstatning har vært en 
del av tvisten – finner lagmannsretten det hensiktsmessig å medta alle krav mellom partene med angivelse av 
hvor stort restbeløpet er i så vel premisser som domsslutning. Reynolds mfl. har opplyst at tilkjent beløp på 
erstatning av tingretten er utbetalt med tillegg av 640 000 kroner i prisavslag. Lagmannsretten gjør 
oppmerksom på at det er en skrivefeil i tingrettens dom side 30 tredje avsnitt når det innledningsvis er angitt at 
erstatningen utgjør 340 080 kroner. Summen av de tilkjente erstatningsbeløpene – 126 500 og 222 580 kroner – 
er 349 080 kroner, og dette er også i samsvar med tingrettens domsslutning.

Dette gir følgende oppsett:

Prisavslag 1 775 375 kroner

Erstatning 349 080 kroner (fra tingretten)

Samlet krav 2 124 455 kroner

– Utbetalt allerede betalt – 989 080 kroner

Til rest å betale 1 135 375 kroner

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/%C2%A74-12
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2000-11-a
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VII Sakskostnader
Vurderingen av om saken er vunnet for lagmannsretten, jf. tvisteloven § 20-2 første og andre ledd, beror på 
påstandene som ble lagt ned for lagmannsretten, holdt opp mot domsresultatet. Det samlede utfall er avgjørende 
når saken gjelder flere krav mellom samme parter, jf. § 20-2 annet ledd annet punktum. Dersom ingen av 
partene anses for å ha vunnet saken, kan det helt eller delvis tilkjennes sakskostnader hvis tungtveiende grunner 
tilsier det, jf. tvisteloven § 20-3.

Anken fra Reynolds mfl. bygget i hovedsak på at tingrettens utmåling av prisavslaget tilknyttet elektriske 
arbeider bygget på feil metode, jf. drøftelsen ovenfor. Selv om påstanden var at ankende parter betaler ekteparet 
Toften et beløp etter rettens skjønn, er det på det rene at Reynolds mfl. ikke har vunnet fram med sitt syn. 
Riktig nok er det gjort et fradrag for standardheving, men differansen mellom de to utbedringsmetodene er 
betydelig. Reynolds mfl. har heller ikke vunnet fram med sitt syn mht. septikanlegget og om det var nødvendig 
å bytte ut varmekabler med tilhørende kostnader.

Ekteparet Toften har på sin side ikke vunnet fram med sitt krav om at prisavslaget for mangler ved dreneringen 
måtte økes.

Lagmannsretten finner det klart at verken ankende parter eller ankemotpartene har vunnet saken i det 
vesentlige. Det er derfor ikke aktuelt å tilkjenne sakskostnader i medhold av tvisteloven § 20-2. 
Lagmannsretten har vurdert, men ikke funnet tungtveiende grunner til å tilkjenne noen av partene sakskostnader 
(helt eller delvis) etter tvisteloven § 20-3. Selv om Toften fikk medhold i økt prisavslag for mangler ved 
septikanlegget, prinsippet for utbedringsmetode av elektrisk anlegg og utskifting av varmekabler, har 
behandlingen i lagmannsretten samlet sett medført et noe dårligere resultat enn for tingretten. Toften fikk som 
nevnt heller ikke medhold for så vidt gjelder dreneringen, et punkt som selv om det beløpsmessig ikke var det 
største i saken, var relativt tidkrevende å behandle.

Sakskostnader tilkjennes etter dette ikke for lagmannsretten.

Derimot finner lagmannsretten at Toften skal tilkjennes fulle sakskostnader for tingretten. Resultatet i 
lagmannsretten medfører at Toften får medhold i at det er nødvendig å bytte ut samtlige varmekabler, og at 
fradraget gjort av tingretten på dette punkt ikke var riktig. Forskjellen er at lagmannsretten har gjort et større 
standardhevingsfradrag også for manglene ved det elektriske anlegget og nødvendige bygningsmessige 
arbeider. Samlet sett er det derfor noe usikkert om Toften kan sies å ha vunnet saken fullt eller i det vesentlige 
slik at hovedregelen i tvisteloven § 20-2 kommer til anvendelse. For lagmannsretten er det ikke avgjørende, all 
den tid lagmannsretten finner det utvilsomt at Toften skal tilkjennes fulle sakskostnader etter tvisteloven § 20-3. 
Lagmannsretten peker på at Toften har fått medhold i det som har vært sakens hovedspørsmål, nemlig om 
hvilket prinsipp for utbedringsmetode som skal legges til grunn ved utbedringen av feil ved det elektriske 
anlegget. Toften fikk også medhold i at det var grunnlag for erstatning, noe Reynolds mfl. bestred. 
Lagmannsretten finner derfor at Toften har fått medhold av betydning, og at tungtveiende grunner tilsier at 
Toften tilkjennes fulle sakskostnader for tingretten. Om utmålingen av sakskostnader slutter lagmannsretten seg 
til tingrettens resultat og begrunnelse.

Reynolds mfl. pålegges etter dette å erstatte Toften sakskostnader for tingretten med 281 576 kroner.
Dommen er enstemmig.

DOMSSLUTNING
1. Steven Reynolds, HDI Global Speciality SE, SCOR Europe SE og Newline Europe Versicherung AG 

dømmes én for alle og alle for én til å betale 2 124 455 – 
tomillioneretthundreogtjuefiretusenfirehundreogfemtifem – kroner, fratrukket 989 080 – 
nihundreogåttinitusenogåtti – kroner som allerede er utbetalt, til rest 1 135 375 – 
énmillionetthundreogtrettifemtusentrehundreogsyttifem – kroner til Geir Helge og Ingjerd Nina Toften 
innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.

2. Sakskostnader for lagmannsretten tilkjennes ikke.
3. I sakskostnader for tingretten dømmes Steven Reynolds, HDI Global Speciality SE, SCOR Europe SE og 

Newline Europe Versicherung AG dømmes én for alle og alle for én til å betale 281 576 – 
tohundreogåttiéntusenfemhundreogsyttiseks – kroner til Geir Helge og Ingjerd Nina Toften innen 2 – to – 
uker fra forkynnelsen av denne dom.
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