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KJENNELSE 

Norsk rikslaingkasting AS (NRK) har i henvendelse til Sunnmøre tingrett den 20. 
desember 2013 opplyst at begjæring av 23. oktober 2013 om tvangsfullbyrdelse av 
innsynslaav treldces tilbake. Det foreligger hevingsgrunnlag, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 
6-1, jf § 5-17 første ledd bokstav b. NRK oppretteholder sitt sakskostnadskrav. 

Det fremgår av korrespondansen i saken at Norsk Bane AS (NB) oppfyller saksøkerens 
laav, det foreligger således også hevingsgrunnlag, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 6-1, jf § 
5-17 første ledd bokstav a. NB har i brev av 6. desember 2013 fremmet innsigelser mot 
sakskostnadsansvar. 

NB slcal erstatte NRICs kostnader så langt saken og kostnadene har vært nødvendige, jf 
tvangsfullbyrdelsesloven § 3-1 første ledd, første setning. Retten viser til at NRK gjentatte 
ganger har begjært innsyn i NB's postlister, herunder tre ganger etter at det forelå 
tvangski'aftig tvangsgrunnlag for slikt laav. Fire måneder etter disse begjæringene hadde 
NRK eimå ildce mottatt etterspurt dokumentasjon. I lys av dette var det nødvendig å 
begjære tvangsfullbyrdelse. Det forhold at interne utfordringer hos NB forsinlcet etablering 
av pålagte postrutiner og utlevering av, medfører ildce at NRICs tvangsbegjæring var uten 
grurmlag eller unødvendig. 

Retten idømmer NB ansvar for NRICs sakskostnader, som retten furner å sette til laoner 6 

000 inldudert rettens gebyr. 

SLUTNING 

1. Sak 13-175121TVA-SUMO heves. 

2. Norsk Bane AS betaler i sakskostnader til Norsk rikslaingkasting AS laoner 6 000 
sekstusen - innen 14 - fjotten - dager fra forkymiing av denne dom. 

^ R.etten hevet ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = ^ ^ ^ ^ 

Thomas Aa Rasmussen 
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Avgjørelsen kan anlces til lagmannsretten. Vi viser til vedlagte Rettledning om 

anlceadgangen i sivile salcer 

Anlce må erklæres direkte for Sunnmøre tingrett irmen én måned fra kjeimelsen er forkynt 

eller meddelt. 

Den som anker må betale anlcegebyr på kr 5.160. 
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Rettledning om ankeadgangen i sivile saker 

Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anlce til lagmannsretten og Høyesterett regulerer 
den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har 
noe ulilce regler for anlce over dommer, anlce over kjennelser og anlce over beslutninger. 

Anlcefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe 
annet er uttryldcelig 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 lasmannsretten over dom i tingretten 
Lagmannsretten er anlceinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan anlces 
på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den 
saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen. 

Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i anlceadgangen. Anlce over dom i sak om 
formuesverdi tas ildce under behandling uten samtyldce fra lagmannsretten hvis verdien av 
ankegjenstanden er under 125 000 laoner. Ved vurderingen av om samtyldce skal gis skal 
det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for oveiprøving, og om det 
synes å være svalcheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. 

I tillegg kan anlce - uavhengig av verdien av anlcegjenstanden - nektes fremmet når 
lagmannsretten finner det klart at anken ildce vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til 
enlcelte krav eller enkelte anlcegrunner. 

Anke framsettes ved slaiftlig anlceerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. 
Selvprosederende parter kan inngi anlce muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten 
kan tillate at også prosessfullmektiger som ildce er advokater inngir muntlig anlce. 

I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som anlces, 
og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis. 
Ankeerklæringen skal angi: 

- anlcedomstolen 
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

hvilken avgjørelse som anlces 
om anlcen gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 
det laav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den anlcende 
patten laever 
de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som anlces 
den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil 

= = de bevisene som vil bli ført - = 
- grunnlaget for at retten kan behandle anlcen dersom det har vætt tvil om det 
- den anlcende parts syn på den videre behandlingen av anlcen 

Anlce over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. 
Anlcebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er 
omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten. 
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Anke til lasmannsretten over kjennelser og beslutninser i tingretten 
Som hovedregel kan en kjennelse anlces på grunn av feil i bevisbedømmelsen, 
rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en 
saksbehandlingsavgjørelse som etter loven slcal 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 åpenbait uforsvarlig eller urimelig. 

Kravene til innholdet i anlceerklæringen er som hovedregel som for anlce over dommer. 

Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over 
saksbehandlingen iklce anlces særskitt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden anlces på 
grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

Anlce over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt 
avgjørelsen. Anlce over kjennelser og beslutninger avgjøres normah ved kjennelse etter ren 
slaiftlig behandling i lagmannsretten. 

Anke til Høyesterett 
Høyesterett er anlceinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 

Anke til Høyesterett over dommer laever alltid samtyldce fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt 
samtyldce skal bare gis når anlcen gjelder spørsmål som har betydning utenfor den 
foreliggende salcen, eller det av andre grunner er særlig vilctig å få salcen behandlet av 
Høyesterett. - Anlce over dommer avgjøres normah etter muntlig forhandling. 

Høyesteretts anlceutvalg kan nekte å ta til behandling anleer over kjennelser og beslutninger 
dersom de ildce reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ildce 
andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende 
bevisspørsmål. 

Når en anlce over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjoit ved kjennelse i 
lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ildce anlces videre til Høyesterett. 

Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter slaiftlig 
behandling i Høyesteretts anlceutvalg. 
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