
 

 

 

 

Gruppesøksmål  

 - likhetsvilkåret og andre praktiske utfordringer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatnummer: 689 

Leveringsfrist: 27. april 2009 

 

Til sammen 17 881 ord 

 

27.04.2009 

 



 I 

Innholdsfortegnelse 

 

FORORD 1 

1 OPPGAVENS PROBLEMSTILLING OG METODE 2 

2 GENERELT OM GRUPPESØKSMÅL SOM PROSESSFORM 4 

2.1 Sentrale hensyn bak ordningen 4 

2.2 Hva er et gruppesøksmål? 6 

2.2.1 Innledning 6 

2.2.2 Hovedtrekkene i tvisteloven kapittel 35 7 

2.2.3 Gruppe, gruppemedlem og grupperepresentant 8 

2.2.4 Vilkår for at gruppesøksmål kan fremmes 12 

2.3 Oppdeling av saken 15 

3 LIKHETSVILKÅRET I TVISTELOVEN § 35-2 (1) LITRA A 18 

3.1 Innledning 18 

3.2 Fastleggelsen av normen i likhetsvilkåret 19 

3.2.1 Likheten må foreligge mellom de faktiske og rettelige grunnlagene 19 

3.2.2 Tolking i snever forstand av ”samme eller vesentlig likt” 22 

3.2.3 Rettskildefaktorer utenfor lovens ordlyd 23 

3.2.4 En streng norm skal legges til grunn 29 

3.3 Metodisk tilnærming til likhetsvurderingen 29 

3.4 Eksemplifisering av likhetsvurderingen 31 

3.4.1 Innledning 31 

3.4.2 Erstatning på objektivt grunnlag 32 

3.4.3 Erstatning på subjektivt grunnlag 34 

3.4.4 Oppsummering 35 



 II 

3.5 Hvilke hensyn kan trekkes inn når retten er i tvil? 36 

4 AVVISNING AV GRUPPESØKSMÅL 40 

4.1 Problemstillinger ved avvisning 40 

4.2 Hvilken betydning har avvisning for de materielle kravene? 40 

4.2.1 Noen utgangspunkter 40 

4.2.2 Avskjærer avvisning på grunn av manglende søksmålsinteresse nytt søksmål? 41 

4.3 Kan søksmål som avvises sendes til videre behandling? 45 

4.4 Hvem bærer saksomkostningene når gruppesøksmål avvises? 48 

4.5 Oppsummering av avvisningsproblematikken 51 

5 DOMSTOLENES PRAKTISERING AV REGLENE 53 

5.1 Eksempler til etterlevelse? 53 

5.2 Godkjenningskjennelse fra Nord-Troms tingrett 53 

5.2.1 Kort om faktum 53 

5.2.2 Analyse av rettens behandling av vilkårene i § 35-2 54 

5.2.3 Oppfyller kjennelsen vilkårene i § 35-4? 56 

5.3 Avvisningskjennelse fra Oslo tingrett 57 

5.3.1 Kort om faktum 57 

5.3.2 Analyse av rettens behandling av vilkårene i § 35-2 58 

5.3.3 Stilles vilkår til avvisningskjennelsen? 60 

5.4 Vurdering av kjennelsene 60 

6 KONKLUSJON 62 

7 LOVER, FORSKRIFT OG FORARBEIDER HENVIST TIL I TEKSTEN 65 

7.1 Lover 65 



 III 

7.2 Forskrift 66 

7.3 Forarbeider 66 

8 RETTSPRAKSIS 67 

8.1 Fra Høyesterett 67 

8.2 Fra tingretten 67 

9 KILDER 68 

 



 1 

Forord 

 

Selv om oppgaveskriving er en selvstendig prosess, har jeg mange jeg vil takke etter dette 

semesteret. 

 

Først og fremst vil jeg takke for god faglig veiledning. Både veilederen min og advokat 

Anders Pind har lest igjennom oppgaven i sin helhet og gitt meg konstruktive 

tilbakemeldinger. Videre rettes en stor takk til prosedyreavdelingen på advokatfirmaet 

Thommessen som har vært mottakelige for utprøving av problemstillinger og 

resonnementer. Jeg vil også takke informasjonssjef ved Oslo tingrett, Irene Ramm, for god 

hjelp med å finne frem til verserende gruppesøksmål. 

 

En stor takk rettes til min familie som har hjulpet meg med all sin oppmuntring og støtte 

gjennom studiet. I forbindelse med oppgaven har jeg også fått god hjelp med 

korrekturlesning. 

 

Til sist vil jeg takke sparringspartnere på Universitetet, da særlig mine medstudiner 

Cathrine Bjoland og Ranveig Tufte Fjerdrumsmoen.  
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1 Oppgavens problemstilling og metode 

Nyskapningen gruppesøksmål reguleres av tvisteloven (tvl) kapittel 35.1 Gruppesøksmål er 

en særlig prosessform som kjennetegnes ved at flere som har et materielt krav opptrer som 

én part, i én sak, hvor alle kravene avgjøres ved én dom. Flere andre land har innført 

lignende ordninger, eksempelvis har Sverige hatt regler om gruppesøksmål siden 2003. 

USA er blant landene hvor slike søksmål forekommer i størst utstrekning. Ved utformingen 

av våre regler, ble flere erfaringer hentet fra den amerikanske ordningen.2  

 

Gruppesøksmål som prosessform ble blant annet begrunnet med at den skulle ivareta et 

søksmålsbehov som ikke var dekket etter tvistemålsloven (tvml).3 Behovet ble antatt å 

foreligge der godt materielt forankrede krav, ikke blir prosedert individuelt på grunn av sin 

lave økonomisk verdi. Ordningens anvendelsesområde ble likevel ikke begrenset til disse 

tilfellene, da fellesbehandling av like krav også kan være fordelaktig i andre situasjoner.4 

Først og fremst vil prosessøkonomiske fordeler kunne oppnås. 

 

Innføring av gruppesøksmål er også blitt kritisert, både før og etter lovens ikrafttredelse. 

Hovedinnvendingen synes å være at fellesbehandling ikke er forenelig med våre materielle 

rettsregler.  

 

All den tid reglene er vedtatt og i kraft, vil jeg ikke begi meg inn på en drøftelse av om 

gruppesøksmålene er et ønsket tilskudd til vår sivile rettspleie. Hovedformålet med denne 

                                                 
1 Loven er forberedt av Justisdepartementet, som vil bli referert til som departementet. Med utvalget siktes i 

det videre til Tvistemålsutvalget, opprettet ved kongelig resolusjon 9. april 1999.  
2 Schei m.fl. (2007) bind II s. 1597. 
3 Jf. NOU 2001:32 A punkt 17.5.2. 
4 Jf. Ot. prp. nr. 51 s. 329. 
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oppgaven er å skape en forståelse av prosessformen og regelsettet.  Således dannes også et 

vurderingsgrunnlag for å kunne ta stilling til følgende problemstilling: 

 

Hvilke praktiske utfordringer reiser seg fra reglene om gruppesøksmål? 

 

På denne bakgrunn er følgende opplegg valgt for oppgaven: 

 

For det første vil det bli redegjort for enkeltregler og sentrale begreper i punkt 2. Siden 

gruppesøksmål er et stort tema, vil jeg begrense meg til å se på hovedtrekkene ved 

søksmålsformen. Gjennomgangen vil bli gjort med sikte på å belyse uklarheter i 

regelverket. Blant reglene som blir behandlet er tvl § 35-2 som oppstiller vilkår for at 

gruppesøksmål kan fremmes. Likhetsvilkåret i § 35-2 (1) litra a, berører kjernen i den 

kritikken som er rettet mot prosessformen. Anvendelsen av vilkåret vil således kunne by på 

de største praktiske utfordringene, og analysen av dette i punkt 3 vil utgjøre hovedtyngden i 

oppgaven. Videre vil jeg i punkt 4, drøfte problemstillinger som oppstår der gruppesøksmål 

avvises, da disse er egnet til å belyse sider ved prosessformen som ikke fremkommer i 

forarbeidene. Deretter vil jeg, i punkt 5, analysere to av kjennelsene som til nå er avsagt i 

forbindelse med gruppesøksmål. Den ene kjennelsen fremmer saken, mens den andre er en 

avvisningskjennelse. En slik analyse gir grunnlag for å vurdere hvilken vekt kjennelsene 

bør tillegges i senere saker. 

 

Det foreligger få rettskilder som belyser innholdet i gruppesøksmålsreglene.5 Til tross for 

det magre rettkildebildet vil jeg gjennomgående benytte den tradisjonelle juridisk metode i 

mine analyser.6 Utenlandske rettskilder vil således ikke bli trukket inn. 

                                                 
5 Forarbeider til loven er NOU 2001:32 A og B, samt Ot.prp. nr. 51. Noen få kjennelser i forbindelse med 

gruppesøksmål er avsagt av tingretten. Enkelte av disse vil bli referert til i oppgaven. Den mest fullstendige 

teoretiske fremstillingen av gruppesøksmålsadgangen er gitt i Schei m.fl (2007) bind II, som i stor grad 

bygger på forarbeidene.  
6 Jf. særlig Boe (1996), Eckhoff (2001) og Nygaard (2004). 
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2 Generelt om gruppesøksmål som prosessform 

2.1 Sentrale hensyn bak ordningen 

Før jeg i neste punkt går inn på hva et gruppesøksmål er, vil jeg redegjøre for hvilke 

fordeler lovgiver anser at kan oppnås ved innføringen av prosessformen. I rettskildelæren 

omtales slike fordeler som lovens formål.7 Jeg har valgt denne systematikken siden 

lovformål er sentrale tolkingsmomenter når ny lovtekst skal analyseres.  

 

I tvisteloven og dens forarbeider fremkommer formålsbetraktningene i form av generelle 

hensyn. De mest sentrale hensynene er inntatt i en egen formålsbestemmelse i § 1-1. Både 

individets og samfunnets interesse i rettslige prøving, skal foretas på en ”rettferdig, 

forsvarlig, rask, effektiv og tillitskapende” måte. Ved innføringen av gruppesøksmål ble 

særlig fire spesielle hensyn i tillegg trukket fram i forarbeidene. 

 

For det første legges det stor vekt på hensynet til prosessøkonomi.8 Med prosessøkonomi 

menes rettslig prøving av borgernes krav på billigst mulig måte, ikke reduksjon av antall 

saker.9 På det individuelle planet innebærer dette at også krav av liten økonomisk verdi, 

men som er godt materielt forankret, kan finne veien til domstolene. Den samfunnsmessige 

siden viser seg ved at blant annet dommertid frigjøres når like krav kan fellesbehandles. 

Sparte domstolsressurser er en samfunnsgevinst som muliggjør allokering og mer effektiv 

utnyttelse.10   

 

                                                 
7 Eckhoff (2001) s. 101-102. 
8 Jf. NOU 2001:32 A s. 487. 
9 Ot.prp. nr. 51 s. 332.  
10 Ot.prp. nr. 51 s. 323. 
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For det andre fremholdes hensynet til harmoni mellom avgjørelser av reelt sett samme 

spørsmål, som et viktig aspekt ved gruppesøksmålene.11 Teoretisk skal like spørsmål 

avgjøres likt, uavhengig av hvilken rett som behandler saken. I praksis kan 

informasjonshindringer og individuelle forhold ved domstoler medføre at ulikheter likevel 

oppstår. 

 

Videre forutsettes at gruppesøksmålene vil ha en handlingsdirigerende funksjon.12 For 

eksempel vil produsenter løpe en større risiko for å bli holdt ansvarlig for brudd på 

materielle regler. Der store aktører tidligere har tatt lett på etterlevelse av slike regler fordi 

kravene som oppstår er små, kan økt sannsynlighet for rettslig forfølging virke 

oppstrammende.  

 

Til sist fremheves at gruppeprosessen for mange små krav også skaper økt tilgang til 

domsstolene.13 I henhold til utvalgets behovsanalyse er det først og fremst for krav av så 

liten økonomisk verdi at de ikke er individuelt prosedable, at gruppesøksmålene vil finne 

sin berettigelse. Gruppeprosessen kan for disse til og med være den eneste tilgjengelige, 

rettslige prøvingsformen. 

 

I tillegg til de generelle hensyn bak tvisteloven, er altså prosessøkonomi, regelkonsistens, 

handlingsdireksjon og økt tilgang til domsstolene fire særlige hensyn som ordningen søker 

å ivareta. Ved vurderinger av om reglene virker etter sin hensikt, vil det måtte ses hen til 

disse hensynene.14 Både lovens generelle formålsbetraktninger, og de mer spesielle 

hensynene bak tvisteloven kapittel 35, danner således bakteppet for 

gruppesøksmålsordningen. Som tolkingsmomenter ved anvendelsen av reglene, vil likevel 

                                                 
11 NOU 2001:32 A s. 487. 
12 Ot.prp. nr. 51 s. 323. 
13 NOU 2001:32 A s. 487 og Ot.prp. nr. 51 s. 323. 
14 All den tid reglene er nye, vil kun lovgivers formålsbetraktninger bli trukket inn. Ved eldre lover er det 

større rom for å ta i betraktning virkninger som loven burde fremme, jf. Eckhoff (2001) s. 103.  
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de spesielle hensynene ha størst vekt.15 Oppgaven drøftelser vil således hovedsakelig 

referere til disse hensynene.  

2.2 Hva er et gruppesøksmål? 

2.2.1 Innledning 

Et gruppesøksmål er i utgangspunktet flere vanlige søksmål som samles i én 

hovedforhandling, fordi de er av en slik art at konstruktiv fellesbehandling kan finne sted. 

Tvisteloven definerer gruppesøksmål i § 35-1 (1) slik: 

 

Gruppesøksmål er søksmål som føres av eller mot en gruppe på samme eller vesentlig likt faktisk og 

rettslig grunnlag, og som er godkjent av retten som gruppesøksmål. 

 

Sentralt i definisjonen er at søksmålet føres av eller mot en gruppe, og at rettens 

godkjenning må foreligge. Til forskjell fra subjektiv kumulasjon er det altså gruppen som 

sådan som er part i saken, ikke de enkelte rettssubjekter. At søksmål reises mot en gruppe 

er noe upraktisk siden det ikke finnes regler om tvungen gruppedeltakelse. Oppgaven vil 

derfor begrenses til å drøfte gruppesøksmål hvor gruppen opptrer på saksøkersiden. 

 

I henhold til § 35-2 (2) er gruppeprosess reglene om gruppesøksmål. Tvistelovens 

kapittel 35 regulerer ikke prosessformen uttømmende, men må suppleres av reglene for 

allmennprosess.16 I den grad det er nødvendig for fremstillingen behandles også de 

generelle reglene i tvisteloven. Alle rene paragrafhenvisninger er til denne lov. 

 

I det følgende vil det, i punkt 2.2.2., bli redegjort for hovedpunktene ved saksgangen i et 

gruppesøksmål. En klar oppfatning av begrepene gruppe, gruppemedlem og 

grupperepresentant er essensielt for forståelsen av reglene. Begrepene, og reglene om disse, 

vil bli forklart i punkt 2.2.3. Videre vil jeg i punkt 2.2.4. gi en kort oversikt over vilkårene 

for at gruppesøksmål kan fremmes.  
                                                 
15 Eckhoff (2001) s. 101f. og s. 371f. 
16 Gruppesøksmål behandles ikke etter reglene for småkravsprosess, jf. § 10-1 (3) litra a. 
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2.2.2 Hovedtrekkene i tvisteloven kapittel 35 

Et gruppesøksmål innledes som vanlig ved stevning til tingretten, jf. tvisteloven § 35-3 (2). 

Stevningens hovedoppgave er imidlertid ikke å danne grunnlaget for avgjørelsen av de 

materielle kravene i saken. Retten skal i først omgang kun ta stilling til om kravene er egnet 

for fellesbehandling. Påstanden saksøker legger ned bør derfor være: ”Gruppesøksmålet 

fremmes”.17  

 

Så langt det er forenelig med prosessformen må stevningen likevel fylle de krav som stilles 

i § 9-2.18 Mer spesielt bestemmer § 35-3 (3) at det må gis tilstrekkelige opplysninger, slik 

at retten har grunnlag for å avvise eller fremme saken. Dersom slike opplysninger mangler, 

skal retten veilede partene, samt gi anledning til å rette stevningen, jf. §§ 11-5 og 16-5.19  

 

Loven stiller ikke krav til at det skal være fastlagt hvor mange som eventuelt vil ta del i 

søksmålet på stevningstidspunktet. Heller ikke er det vilkår om at det må være mer enn én 

saksøker.20 Likevel kan § 35-3 (3) medføre at det må gis anslag over potensielle 

gruppemedlemmer. Antallet kan få betydning ved avgjørelsen av om søksmålet godkjennes 

eller ikke.21 Rett verneting for søksmålet er der hvor ett av de potensielle 

gruppemedlemmene kunne ha reist sak etter reglene i kapittel 4, del II, jf. § 35-3 (2). 

Stevning kan inngis av enhver som kvalifiserer til å være gruppemedlem, eller av 

sammenslutninger som har søksmålsinteresse etter § 1-4, jf. § 35-3 (1) litra a og b. 

 

                                                 
17 Slik ble påstanden nedlagt i Oslo tingretts kjennelse av 16. oktober 2008, i Nord-Troms tingretts kjennelse 

av 14. november 2008, og i Oslo tingretts kjennelse av 28. november 2008. I søksmål til Oslo tingrett 

(Ringnes Park-saken) hvor det ennå ikke er tatt stilling til spørsmålet, har saksøkte likevel nedlagt påstand 

som i ordinære søksmål.  
18 Ot.prp. nr. 51 s. 493. 
19 Ibid. 
20 I forhold til de bakenforliggende materielle kravene at det er et vilkår at de må tilkomme flere, 

jf. § 35-2 (1) litra a.  
21 Se punkt 2.2.4. 
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Når stevning er forkynt og tilsvar inngitt, må retten ta stilling til om vilkårene for å fremme 

gruppesøksmålet er tilstede.22 Avgjørelsen av spørsmålet skal treffes ved kjennelse, 

jf. § 35-4 (4). Både når søksmålet fremmes og når det avvises kan kjennelsen ankes uten at 

begrensningene i § 29-3, som ellers gjelder ved anke over kjennelser, kommer til 

anvendelse, jf. § 35-4 (4). 

 

For det tilfellet at saken blir fremmet, er det oppstått et gruppesøksmål. Siden fokuset i 

saksforberedelsen har vært avvikende fra det som gjelder ved ordinære saksanlegg, kan det 

være at ytterligere saksforberedelse er nødvendig. Retten skal på dette tidspunktet gå over 

til å behandle gruppemedlemmenes materielle krav. 

 

For gjennomføringen av selve hovedforhandlingen har kapittel 35 ingen særregler. Saken 

går med andre ord etter allmennprosessens regler i kapittel 9, del III, så langt de passer. 

Realitetsavgjørelsen treffes som vanlig ved dom, jf. § 19-1 (1) litra a, og ved anke over 

denne er en henvist til de generelle regler i tvistelovens sjette del. 

2.2.3 Gruppe, gruppemedlem og grupperepresentant 

Gruppen er i henhold til definisjonen i § 35-1 (2), parten på saksøkersiden. Hvem som 

utgjør gruppen avgrenses i § 35-1 (4) til de rettssubjekter som 1: Har krav eller forpliktelser 

som faller innenfor de rammer retten har trukket opp, og 2: Er omfattet av søksmålet. 

Begge avgrensingskriteriene knyttes til kjennelsen som godkjenner gruppesøksmålet. I 

kjennelsen skal rammene for hvilke krav som skal behandles i saken beskrives, 

jf. § 35-4 (2) litra a. Retten er ikke bundet til å trekke grensene slik de fremkommer i 

stevningen, hvilket innebærer at ingen vet om deres krav faller innenfor før avgjørelsen 

foreligger.23 Fortrinnsvis skal grensedragningen gjøres ved hjelp av objektive kriterier, slik 

                                                 
22 Avgjørelse skal treffes så snart som mulig, jf. § 35-4 (1), men hensynet til kontradiksjon tilsier at tilsvar må 

avventes, jf. Schei m.fl. (2007) bind II s. 1606 
23 Dette følger av rettens adgang til å endre rammene etter at saken er fremmet, jf. § 35-4 (3). Se nærmere om 

dette i punkt 2.3. 
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at det er enkelt for de potensielle gruppemedlemmene å ta stilling til om deres krav faller 

innenfor rammen.24  

 

Avgrensningskriterium nummer 2 innebærer også at det ikke foreligger noen gruppe før 

søksmål er godkjent. Man er omfattet i det man er gruppemedlem, jf. § 35-1 (4) og (5). At 

man ikke er gruppemedlem før søksmålet er fremmet vil bli beskrevet under.  

 

Gruppemedlemmer er rettsubjektene hvis krav skal avgjøres i realitetsavgjørelsen, 

jf. § 35-11 (1). Kun de som også utenfor gruppeprosessen kan opptre i en sak for norske 

domsstoler, kan være gruppemedlem, jf. § 35-2 (2). Denne regelen ble tatt inn fordi 

gruppesøksmål etter sin art ofte vil kunne omfatte internasjonale aktører.25 Man fant 

således grunn til å presisere at prosessformen ikke utvider kretsen av rettssubjekter som 

etter tvl kapittel 4, del II, kan få prøvet sin sak for norske domsstoler.  

 

Gruppemedlem blir man på en av to måter som fastsettes av retten i § 35-4-kjennelsen. 

Hovedregelen er at søksmål skal fremmes som et såkalt påmeldingssøksmål etter § 35-6. 

Etter denne bestemmelsen kreves en begjæring fra den enkelte om å bli tatt opp som 

gruppemedlem. Begjæringene må fremsettes innen en frist som også blir fastlagt i 

godkjenningskjennelsen, jf. § 35-4 (2) litra c. Når gruppesøksmål fremmes etter 

påmeldingsalternativet kan retten sette som vilkår for grupperegistrering at det stilles 

sikkerhet for saksomkostninger, jf. § 35-6 (2). Før retten har avsagt sin 

godkjenningskjennelse, og før påmelding er begjært og tatt til følge, er det således ingen 

gruppemedlemmer.26 

                                                 
24 Jf. NOU 2001:32 B s. 993. I et gruppesøksmål reist for Tønsberg tingrett, ønsket LO som saksøker 

søksmålet avgrenset til kun de organiserte ansatte. Dommeren reiste spørsmål om også ikkeorganiserte med 

tilsvarende krav måtte tillates å ta del i søksmålet. Uttalelser i Ot.prp. nr. 51 s. 493 og Schei m.fl. (2007) bind 

II på s. 1604 taler for at det ikke er adgang til å la forhold ved rettsubjektene avgrense gruppen, men at alle 

som har krav har rett til å delta i gruppen. 
25 NOU 2001:32 s. 496. 
26 Jf. Schei m.fl. (2007) bind II s. 1611. 
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Alternativt, og på strengere vilkår, kan søksmålet fremmes som et utmeldingssøksmål etter 

§ 35-7. Da er alle som har krav som faller innenfor rammen automatisk medlemmer på 

kjennelsestidspunktet. Den som ikke ønsker å delta i søksmålet må aktivt melde seg ut, 

jf. § 35-7 (2).  

 

Både ved påmeldings- og utmeldingssøksmål kan gruppemedlemmene melde seg ut på 

ethvert tidspunkt, inntil rettskraft for realitetsavgjørelsen inntrer, jf. § 35-8 (1) in fine. 

Reglene om utmelding er utformet med sikte på å ivareta motstridende hensyn. Således er 

de også blitt noe utilgjengelige. Gruppemedlemmenes disposisjonsfrihet begrunner en vid 

utmeldingsadgang. 27 På den annen side taler hensynet til saksøkte for at det må skapes 

klare skjæringspunkter og forutberegnelighet. Oversikt over utmeldingsreglene er viktig for 

gruppemedlemmene, da deres eneste mulighet til å forføye over eget krav under saken, er 

begrenset til å melde seg av søksmålet. På denne bakgrunn vil jeg i det følgende kort 

redegjøre for utmeldingsreglene. 

 

Utmelding reguleres av § 35-8. Dersom utmelding skjer før det er avsagt dom over 

realiteten, mister gruppemedlemmet ikke sitt materielle krav, jf. § 35-8 (2). Hvis 

utmeldingen skjer etter bindende avgjørelse i saken, følger det av § 35-11 (1) at 

realitetsavgjørelsen og eventuelt omkostningsansvar fortsetter å være bindende for den som 

melder seg ut.28 Utmelding i perioden mellom dom er avsagt og den formelle rettskraft, 

innebærer derfor bare at medlemmet ikke lenger trenger å følge gruppens 

prosesshandlinger. Vil for eksempel grupperepresentanten anke saken, mens medlemmet 

ikke ønsker å påta seg ytterligere omkostningsrisiko, forhindrer utmelding medlemskap og 

derved ansvar i ankeomgangen. For det tilfellet saksøkte anker omfattes alle som i henhold 

til § 35-11 er bundet av realitetsavgjørelsen av anken, jf. § 35-8 (4).  

 

                                                 
27 Jf. Ot.prp. nr. 51 s. 333. 
28 Dersom medlemmet ikke ønsker å være bundet av dommen, må selvstendig anke inngis, jf. § 35-8 (3) 

2. punktum. 
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Som jeg vil komme tilbake til, har retten anledning til å dele opp saken, slik at enkelte 

gruppemedlemmers krav avgjøres etter at avgjørelse er avsagt for gruppen som sådan, 

jf. § 35-11 (2).29 Dommen mot gruppen legges tilgrunn i saken mellom gruppemedlemmet 

og saksøkte.30 Dersom gruppemedlemmet trer ut etter dom mot gruppen er avsagt, men før 

eget krav er blitt avgjort, følger det av § 35-8 (3) 1. punktum, at den individuelle saken skal 

fortsette etter reglene om allmenn- eller småkravsprosess. For det tilfellet 

gruppemedlemmet ikke ønsker en dom mot seg, må saken altså trekkes, jf. § 18-4. 

 

Til det ovennevnte skal bemerkes at en forutsetning for både på- og utmelding er at de 

potensielle gruppemedlemmene blir kjent med søksmålet. Når avgjørelse om å fremme 

saken er truffet, påhviler det derfor retten å sørge for at potensielle gruppemedlemmer blir 

tilstrekkelig varslet, jf. § 35-5. Av hensyn til klarhet med tanke på hvem som er omfattet av 

søksmålet, skal det ved påmeldingssøksmål føres et grupperegister, jf. § 35-6 (4). Ved 

utmeldingssøksmål skal det føres et utmeldingsregister, jf. § 35-7 (2).31  

 

Da påmeldingsalternativet forutsettes å være hovedregelen, vil oppgaven i det videre 

konsentreres om gruppesøksmål etter dette alternativet. 

 

I kjennelsen som fremmer gruppesøksmålet skal det også utpekes en grupperepresentant. 

Grupperepresentanten er den som ”handler på vegne av gruppen”, jf. § 35-1 (7). Denne 

regelen er bakgrunnen for at det enkelte medlems formelle mulighet til å påvirke sitt 

materielle krav under saken er redusert til å melde seg ut. Grupperepresentanten er gitt en 

sentral rolle i søksmålet for å avhjelpe svakheter ved ordningen. Således stilles strenge 

vilkår til den som skal utpekes.32  

 

                                                 
29 Se punkt 2.3. 
30 Dette med unntak av tilfellene hvor en slik utvidet rettskraft avskjærer gruppemedlemmets adgang til å 

anke saken, jf. § 35-11 (2) 3. punktum. 
31 Nærmere regler om registrering er gitt i forskrift, FOR 2007-11-26 nr. 1325. 
32 Jf. NOU 2001:32 A s. 492 og Ot.prp. nr. 51 s. 332 og 333. 
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For det første skal grupperepresentanten være i stand til å ivareta gruppens rettigheter og 

plikter på en god måte, jf. § 35-9 (3) 2. punktum. Grupperepresentantens hovedoppgave er i 

dette henseende å holde de berørte tilstrekkelig orientert, jf. § 35-9 (1) 2. punktum. Videre 

er det kun de som kan reise sak etter § 35-3 (1) litra a og b, som kan være 

grupperepresentant, jf. § 35-9 (2).33 Uten at det er utdypet hvilken dokumentasjon som 

kreves, er det også et vilkår at den som skal utpekes har sagt seg villig til å være 

grupperepresentant. Til sist skal grupperepresentanten kunne svare for ”gruppens mulige 

kostnadsansvar”, jf. § 35-9 (3). Ved vurderingen av om grupperepresentanten er søkegod 

skal det tas med i betraktning hvilken sikkerhet som er stilt av gruppemedlemmene ved 

påmelding, jf. § 35-6 (3).34 Videre må det også tas stilling til om saken vil bli anket.35 

 

2.2.4 Vilkår for at gruppesøksmål kan fremmes 

I tillegg til at de alminnelige prosessforutsetninger må være tilstede, oppstiller 

tvl § 35-2 (1) fire kumulative vilkår for at gruppesøksmål kan fremmes.36  

 

For det første må søksmålet dreie seg om krav som flere rettsubjekter har på samme eller 

vesentlig likt faktisk og rettslig grunnlag, jf. litra a. Med ”flere rettsubjekter” siktes det 

klart nok til flere enn én. Men er det tilstrekkelig at kun to pretenderer å ha like krav? 

Under likhetsvilkåret i litra a, er svaret i utgangspunktet ja.37 Det stilles ingen krav til antall 

gruppemedlemmer for at gruppesøksmål kan fremmes.  

 

Umiddelbart kan det synes som om ”krav og forpliktelser” favner videre enn vilkåret om at 

søksmålsgjenstanden er et rettskrav, jf. § 1-3. Forarbeidene forklarer ikke hvorfor det er 

                                                 
33 Retten er ikke bundet av partenes begjæring ved utpeking av grupperepresentant. Heller ikke er det 

nødvendig at grupperepresentanten står som saksøker, jf. Ot.prp. nr. 51 s. 494.  
34 Det åpnes for at grupperepresentanten kan inngå ytterligere avtaler om finansiering med 

gruppemedlemmer, men slike kan ikke initieres av retten, jf. Ot.prp. nr. 51 s. 338.  
35 Jf. Schei m.fl. (2007) bind II s. 1612. 
36 Ot.prp. nr. 51 s. 492. 
37 Ibid.  
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valgt en annen ordlyd i kapitlet om gruppesøksmål. Likevel er det forutsatt at samme krav 

til søksmålsinteresse skal gjelde for gruppesøksmål som i ordinære saker, herunder at sak 

kun kan reises om rettskrav.38  

 

I lys av prosessøkonomiske hensyn, fremstår det som selvsagt at det må være likhet over 

kravene. Spørsmålet om hva som er like saker er derimot ikke entydig løst i forarbeidene. 

Heller kompliseres bildet noe, i og med flere uttalelser om at individuelle forhold ikke er til 

hinder for at søksmålet fremmes. Vilkåret behandles selvstendig i punkt 3. 

 

Videre kreves at ”kravene ellers kan behandles av retten med samme sammensetning og 

hovedsakelig etter de samme saksbehandlingsregler”, jf. litra b. Dette danner en slags 

nedre grense for når gruppesøksmål er praktisk. Om vilkårets nærmere innhold fremholder 

forarbeidene at dette skal tilsvare det som gjelder ved subjektiv kumulasjon.39 Hvilken 

selvstendig betydning vilkåret har ved siden av likhetskravet er uklart. At like saker 

behandles etter ulike saksbehandlingsregler, kan vanskelig tenkes.  

 

For det tredje bestemmer litra c at ”gruppeprosess [må være] den beste 

behandlingsmåten”.40 Vurderingstemaet her, er om gruppeprosessen gir den mest 

hensiktsmessige behandlingen av de materielle kravene, sammenlignet med andre mulige 

behandlingsformer.41 Dette forutsetter at retten har oversikt over hvilke alternativer som 

foreligger, og hva som eventuelt er fordelen ved disse.42 Står man ovenfor et tilfelle der 

gruppeprosess vil være den eneste måten et krav kan komme for en domsstol på, vil 

                                                 
38 Ot.prp. nr. 51 s. 334 punkt 25.4.5.7.  
39 Ot.prp. nr. 51 s. 492. 
40 I Schei m.fl. (2007) s. 1601 fremholdes at dette vilkåret vil utgjøre den nødvendige begrensningen av 

virkeområdet for prosessformen. Jeg tør likevel hevde at likhetsvilkåret ligger som en forutsetning for 

hensiktsmessighetsvurderingen i litra c. 
41 Ot.prp. nr. 51 s. 492. 
42 De relevante alternativer vil være subjektiv kumulasjon, jf. § 15-2, organisasjonssøksmål, jf. § 1-4, at det 

fremmes et pilotsøksmål og søksmål med utvidet rettskraft, jf. Ot.prp. nr. 51 s. 317 og Nagelhus (2008) 

s. 186 f. 
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prosessformen være den beste.43 Avgjørelsen av om saken skal fremmes må derved treffes 

på bakgrunn av blant annet likhetsvurderingen. I disse tilfellene taler hensynet til økt 

tilgang til domsstolene for at større individuelle forskjeller tillates. Videre kan også 

gruppens potensielle størrelse trekkes inn i vurderingen.44 En liten potensiell gruppe kan 

tale for at andre prosessformer er mer hensiktsmessig enn gruppesøksmål. Fremstår 

subjektiv kumulasjon som et like godt eller bedre alternativ, taler ”den beste 

behandlingsmåten” da for at gruppesøksmålet avvises. Eksempel på denne situasjonen er 

saker hvor kravene bygger på samme grunnlag, men at det vanskelig kan tenkes en felles 

domsslutning.  

 

Et sentralt moment i hensiktsmessighetsvurderingen er om gruppeprosessen medfører en 

enklere koordinering av saken.45 Herunder vil det være relevant å se hen til om de 

potensielle gruppemedlemmene lett kan identifiseres, som igjen må sees i sammenheng 

med varslingsreglene i tvl § 35-5. Disse er utformet slik at retten effektivt kan nå ut til de 

som har interesse i og mulighet til å melde seg på.46 

 

I tillegg til sammenligning av prosessformene, innebærer vilkåret i litra c at 

gruppeprosessen må fremstå som en forsvarlig måte å behandle kravene på.47 På dette 

punktet kan det lett tenkes at vurderingen får en glidende overgang til likhetskravet. Jo 

mindre likt kravene er fundamentert, jo mindre forsvarlig vil det være å behandle dem 

sammen.  

 

                                                 
43 NOU 2001:32 A s. 487. 
44 Jf. Ot.prp. nr. 51 s. 492 og 493. Schei m.fl. (2007) bind II s. 1612. Likevel kan saker hvor gruppen er liten 

også være egnet for gruppeprosessen, jf. Schei m.fl. (2007) bind II s. 1601 og Ot.prp. nr. 51 s. 490. Om 

utenlandsk praksis på dette området i Nagelhus (2008) s. 182. 
45 Jf. NOU 2001:32 A s. 490 og Ot. prp. nr. 51 s. 325. 
46 Ot.prp. nr. 51 s. 332.  
47 Ot.prp. nr. 51 s. 492. 
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Vilkåret i litra d, om at det må være ”grunnlag for å utpeke grupperepresentant etter 

§ 35-9”, må leses i sammenheng med § 35-4 (2) litra e. Retten skal i kjennelsen som 

godkjenner gruppesøksmålet utpeke en grupperepresentant, og da må det selvfølgelig være 

grunnlag for å gjøre dette. 

2.3 Oppdeling av saken 

Når retten tar stilling til om vilkårene er oppfylt, kan det være at individuelle forskjeller 

kommer til syne. Enkelte forskjeller kan være så store at fellesbehandling er utelukket. I 

andre tilfeller kan disse synes forsvinnende små, men likevel tilstedeværende.  

 

Før jeg i neste punkt ser nærmere på likhetsvilkåret, vil jeg redegjøre for rettens muligheter 

til å dele opp og ”skjære til” saken. Mekanismene kan i mange tilfeller være med på å 

avhjelpe manglende likhet mellom kravene. Ved siden av reglene om materiell og 

prosessuell veiledning i tvl § 11-5, kan retten på denne måten motvirke at saken blir avvist 

fordi en lite konstruktiv innfallsvinkel er anlagt i stevningen.  

 

For det første kan retten, både i og etter § 35-4-kjennelsen, fastlegge rammene i saken slik 

at individuelle forhold faller utenfor.48 Beskrivelsene av kravene slik de fremkommer i 

stevningen danner kun den ytre rammen for hvilke krav retten kan fremme til 

realitetsbehandling, jf. § 11-2 som fastslår at retten ikke kan gå utenfor partenes 

prosesshandlinger.49 Eksempelvis kan retten tillate saken fremmet kun for de rettssubjekter 

hvis krav er oppstått etter et gitt tidspunkt, eller for kun de som har mangelskrav som kan 

hjemles i forbrukerkjøpsloven (fkjl). At saken skjæres til på denne måten, innebærer at 

kretsen av personer som kan melde seg på søksmålet begrenses. Når rammene endres på et 

senere tidspunkt, slik at allerede gruppemedlemmer utelates fra søksmålet, kan de som 

                                                 
48 Jf. Ot.prp. nr. 51 s. 494 og Borch (2009) note 78.  
49 Rettens mulighet til å fravike stevningens kravsrammer, må følge av den ubetingede kompetanse til å endre 

rammene etter at søksmålet er fremmet, jf. tvl § 35-4 (3). Vilkårene for etterfølgende endring er strenge, 

jf Ot.prp. nr. 51 s. 494. 
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faller utenfor begjære saken viderebehandlet individuelt, jf. § 35-3 (3) 2. punktum.50 Frist 

for å fremsette slik begjæring er én måned etter at retten endret sin avgjørelse. 

 

For det andre kan retten med hjemmel i § 35-10 (1) beslutte å ta spørsmål som kun 

gjelder for en eller enkelte av gruppemedlemmene ut av gruppesøksmålet.51 

Spørsmålet kan fortsatt avgjøres i samme hovedforhandling, men det må utformes en 

selvstendig domsslutning for dette, jf. § 35-10 (1) 3. og 4. punktum. Teknisk sett står 

gruppemedlemmet altså utenfor gruppen.52 Det forutsettes at slik viderebehandling også her 

må begjæres av gruppemedlemmet. Dette følger både av lovens ordlyd, som fremholder at 

medlemmet råder over eget krav, samt sammenhengen med reglene som gjelder når retten 

endrer rammene for søksmålet, jf. over. Alternativet ville vært at retten behandlet saken 

videre av eget initiativ. Denne løsningen har støtte i effektivitetshensyn. Likevel kan det 

hende at gruppemedlemmets personlige motivasjon for å gå til søksmål ikke lenger er til 

stede, slik at medlemmet ikke ønsker å føre saken videre.53 Reglene bør praktiseres slik at 

ingen blir tvunget inn i en videre sakførsel. En ordning der individuelt søksmål automatisk 

oppstår, medfører at kravet må frafalles og saken heves dersom videreføring ikke er ønsket. 

Dette har igjen den konsekvens at den utelukkede mister sitt materielle krav. Forarbeidenes 

vektlegging av disposisjonsprinsippet taler også for at det ekskluderte gruppemedlemmet 

må ta initiativ til at spørsmålet skal behandles videre.54  

 

                                                 
50 Regelen er utformet som ved subjektiv kumulasjon, jf. tvl § 15-1 (4), jf. § 15-2 (4). Dersom 

gruppemedlemmet ikke begjærer viderebehandling vil jeg derimot anta at saken ikke skal heves, men at retten 

omgjør sin beslutning om registrering i grupperegisteret. Avgjørelsen av gruppemedlemskap treffes ved 

beslutning, jf. tvl § 19-1 (3) litra a, og retten har full omgjøringskompetanse i henhold til tvl § 19-10. 

Omgjøringen kan praktisk gjennomføres ved sletting i grupperegisteret. 
51 Til forskjell fra ved rammetrekning, retter denne avgjørelsen seg mot bestemte rettsubjekter som er 

omfattet av søksmålet.  
52 At spørsmålet likevel avgjøres av den samme rett, kan hjemles i reglene for subjektiv kumulasjon eller 

forening av saker, jf. tvl §§ 15-2 og 15-6. 
53 Schei m.fl. (2007) bind II s. 1624. 
54 Se lignende problemstilling ved avvisning i punkt 4.3. 
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Viser det seg at det ikke bare reises særlige spørsmål for enkelte gruppemedlemmer, men at 

innsigelsene danner grunnlag for klare undergrupper, kan retten med hjemmel i 

§ 35-10 (2) opprette slike. For opprettelsen av undergrupper gjelder kapittel 35 tilsvarende, 

jf. § 35-10 (2) siste punktum. Dette innebærer eksempelvis at avgjørelsen må treffes ved 

kjennelse, og at vilkårene i § 35-2 må være oppfylt for undergruppen. Videre skal det 

utpekes en egen grupperepresentant og det skal føres et eget grupperegister. Som 

utgangspunkt nødvendiggjør dette også en ny påmeldingsrunde for de som ønsker å delta i 

undergruppen.  

 

Den siste oppdelingsmekanismen følger av § 35-11 (2). Dersom det under 

hovedforhandlingen rettes særlige innsigelser mot enkelte gruppemedlemmer, vil disse 

være til hinder for at det utformes en felles domsslutning. I henhold til § 35-11 (2) kan 

retten da dele pådømmelsen av saken.55 Bestemmelsen er således et unntak fra 

hovedregelen om at det skal avsies felles dom i saken. Tvisteloven § 35-11 (2) 3. og 4. 

punktum inneholder særlige bestemmelser om positive rettskraftsvirkninger ved dommen 

som avsies først.  

 

Dersom individuelle forhold avdekkes etter at saken er fremmet, og disse er så store at 

gruppesøksmål ikke lenger synes hensiktsmessig, kan retten fritt omgjøre sin 

godkjenningskjennelse, jf. § 35-4 (3).  

                                                 
55 Sml tvl § 16-1, jf. Ot. prp. nr. 51 s. 492. Forskjellen på denne bestemmelsen og § 35-10 (1), er at etter 

§ 35-11 er det fortsatt grupperepresentanten som har den prosessuelle handleevne i forhold til kravet. 
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3 Likhetsvilkåret i tvisteloven § 35-2 (1) litra a 

3.1 Innledning 

Når en skal ta stilling til innholdet i lovregler, er tolkingens utgangspunkt lovens ordlyd.56 

Likhetsvilkåret i tvl § 35-2 (1) litra a lyder som følger: 

 

§ 35-2. Vilkår for gruppesøksmål  

(1) Gruppesøksmål kan bare reises hvis  

a) flere rettssubjekter har krav eller forpliktelser på samme eller vesentlig likt faktisk og rettslig 

grunnlag, 

 

Umiddelbart kan pekes på to sentrale forhold. For det første er bestemmelsen utformet som 

et typisk lovskjønn. Hva som er ”samme eller vesentlig likt” vil til sist bero på den enkelte 

dommers vurderinger. Videre kan det leses ut fra ordlyden at likheten må foreligge mellom 

de faktiske og rettelige grunnlagene for kravene som skal avgjøres i saken. Forståelse av 

hva som er kravenes ”faktiske og rettslige grunnlag” er således en forutsetning for 

likhetsvurderingen. Begrepene forklares og analyseres i punkt 3.2.1. 

 

Når vurderingstemaet således er fastlagt, må det spørres hvilken norm som skal legges 

tilgrunn, altså hvor strengt vilkåret skal praktiseres. Vurderingen tar utgangspunkt i en 

tolkning av ”samme eller vesentlig likt”. Dette er drøftelsen i punkt 3.2.2. Når tolking av 

ordlyden ikke entydig fastlegger innholdet i lovskjønnet, må det ses hen til andre 

rettskildefaktorer. Dette bli gjort i punkt 3.2.3. Her vurderes hvilken veiledning annen 

lovtekst, samt hensynet til den felles domsslutning gir.  

 

                                                 
56 Boe (1996) s. 230 og Nygaard (2004) s. 185. 
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Som fremholdt innledningsvis, foreligger også to kjennelser fra førsteinstans som tar 

stilling til likhetsvilkåret. Avgjørelsene blir ikke trukket inn i tolkingsprosessen i dette 

punktet, men analyseres selvstendig i punkt 5. Det erkjennes at kjennelsene i 

utgangspunktet kan få betydning i senere saker, og kunne således vært trukket inn her. 

Hvilken vekt de skal tillegges må likevel fastlegges i tråd med rettskildelærens prinsipper, 

og etter en konkret analyse. Herunder er det relevant at kjennelsene er tingrettsavgjørelser, 

samt om de etter en vurdering fremstår som materielt gode kjennelser. På denne bakgrunn, 

og all den tid reglene som anvendes i kjennelsene er nye, synes en selvstendig analysering 

av kjennelsene legitim.  

 

I punkt 3.3. vil det, på bakgrunn av de ovennevnte drøftelser, bli fremholdt hvilken 

metodiske tilnærming som bør anlegges ved vurderingen av likhetsvilkåret. Enkelte forhold 

belyses best ved eksemplifisering. Punkt 3.4., hvor erstatningsansvar blir vurdert under 

likhetsvilkåret, er således et supplement til den forutgående metodedrøftelsen. 

 

I saker hvor retten likevel er i tvil, til tross for at den har vurdert om vilkåret er oppfylt som 

fremholdt over, må dommeren falle tilbake på en vurdering av reelle hensyn. Av denne 

grunn vil punkt 3.5. behandle hvilke reelle hensyn som er relevante under 

likhetsvurderingen.  

3.2 Fastleggelsen av normen i likhetsvilkåret 

3.2.1 Likheten må foreligge mellom de faktiske og rettelige grunnlagene 

Forståelsen av hva som er et kravs faktiske og rettslige grunnlag er som nevnt 

grunnleggende når det skal tas stilling til likhetsvilkåret. Dersom rettsanvenderen ikke har 

dette klart for seg, vil den rett og slett ikke vite hva det er som skal sammenlignes.  

 

Det rettslige grunnlaget for rettskravet er den rettsregel som parten utleder sitt rettskrav 

fra. Med andre ord skal det tas stilling til om det er samme hjemmel som anføres for alle 

rettsubjektene. Dersom dette ikke er tilfellet, må det vurderes om hjemmelsgrunnlaget 

likevel er tilstrekkelig likt. Denne vurderingen vil bli nærmere belyst i punkt 3.3.  
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Et rettskravs faktiske grunnlag deles gjerne i to undergrupper. Rettsfakta og bevisfakta.  

Skoghøy definerer rettsfakta som: 

 

… faktiske omstendigheter som umiddelbart bringer eller - sammen med andre faktiske 

omstendigheter - er med på å bringe en rettsregel til anvendelse.57   

 

I gammel tvistemålslov ble rettsfakta omtalt som faktiske anførsler. I tvisteloven brukes 

betegnelsen påstandsgrunnlag, jf. § 11-2 (1) 3. punktum. Bevisfakta er faktiske 

kjensgjerninger som påberopes for å underbygge påstandsgrunnlagene. At rettsfakta i saken 

omfattes av likhetskravet er klart nok. Spørsmålet blir således om bevisfakta også må være 

tilstrekkelig like for at sak kan fremmes.  

 

I denne sammenhengen kan det skilles mellom bevisførsel om prosessuelle og materielle 

sider ved kravet. Dersom prosessuelle forhold nødvendiggjør individuell bevisførsel, kan 

eventuelle ulikheter avhjelpes ved at realiteten prøves i forbindelse med registrering av 

gruppemedlemmer. Prosessuell bevisførsel kan være nødvendig for å ta stilling til om 

søksmålsvilkårene foreligger.58 Eksempelvis må det på registreringstidspunktet kontrolleres 

at det er de reelle eierne av kravene som ønsker å melde seg på, jf. tvl § 1-3 (2).59 

Eierposisjonen kan springe ut av en standardisert kontrakt som er lik for alle. Bevisførsel 

om dens materielle innhold kan således være lik. Om den enkelte er part i en slik kontrakt, 

                                                 
57 Skoghøy (1994) s. 35. 
58 Det er en pågående debatt om dommeren skal legge tilgrunn partenes pretensjoner, eller prøve realiteten 

ved vurderingen av søksmålsvilkårene. I Robberstad (2007) fremsettes en teori om at spørsmålet beror på om 

det er reist fastsettelses- eller fullbyrdelsessøksmål. Teorien har har blitt kritisert, og slike betraktninger 

fremkommer ikke av forarbeidene til tvisteloven. Gjeldende rett er at som hovedregel legges partenes 

pretensjoner til grunn, men at retten kan prøve disse hvor det ikke er klart om prosessforutsetningene er 

oppfylt. I særlige tilfeller hvor det er stor nærhet mellom avvisningsgrunnen og frifinnelsesgrunner, kan retten 

behandle spørsmålene samlet, jf. Ot.prp. nr. 51 s. 138-139. 
59 En leietaker har ikke mangelskrav mot utbygger etter bustadoppføringslova (buofl) § 1, og etter 

forbrukerkjøpsloven (fkjl) vil forbrukeren selv måtte gjøre sitt krav gjeldende, jf. fkjl § 1. 



 21 

må derimot avgjøres individuelt. Er gruppemedlemmet ikke rette eier, skal dennes 

begjæring om grupperegistrering avvises. 

 

Etter dette kan spørres om også bevisulikheter ved avgjørelsen av andre forhold enn de 

prosessuelle kan avhjelpes ved at det tas stilling til spørsmålene som bevisene skal belyse 

ved registrering. Retten vil således også kunne avhjelpe at innsigelser rettes kun mot 

enkelte potensielle gruppemedlemmer. Eksempelvis er foreldelse et påstandsgrunnlag som 

ikke berører den materielle vurderingen av kravet. Sett at en sak reises fordi 

eiendomsoverdragelse i henhold til kontrakt utløser krav. For disse kravene begynner 

foreldelsesfristen å løpe fra ervervstidspunktet, jf. foreldelsesloven (fel) § 3 nr. 1. 

Fastleggelsen av hva den nye eieren har krav på er således ikke relevant. Derimot må det 

fastlegges når den enkelte ble eier. Dersom retten ved registreringen likevel må vurdere om 

kravet reises av rette eier, jf tvl § 1-3 (2), kan det både være forsvarlig og 

prosessøkonomisk å samtidig ta stilling til ervervstidspunktet. Fører derimot 

foreldelsesinnsigelsen frem, er det materielle kravet tapt. Retten har derved tatt stilling til 

realiteten, slik begjæringen om grupperegistrering må avvises i doms form, 

jf. tvl § 19-1 (1) litra a. Løsningen er med andre ord ikke praktisk realiserbar.  

 

Hovedregelen for den faktiske siden må etter dette bli at rettsfakta og bevisføring omkring 

kravenes materielle side omfattes av likhetsvilkåret.60 For ulikheter i bevisfakta om 

prosessuelle forhold, må det undersøkes om disse kan avhjelpes ved grupperegistreringen.  

 

                                                 
60 Til støtte for dette: NOU:2001:32 A på s. 489 forutsetter at gruppeprosessen vil medføre forenkling i 

bevisføringen. 
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3.2.2 Tolking i snever forstand av ”samme eller vesentlig likt” 61 

Når en så har grunnlag for å fastslå hvilke faktiske og rettslige forhold som er relevant i den 

enkelte saken, reises spørsmålet om hva det innebærer at grunnlagene må være ”samme 

eller i det vesentlige likt”. Fordi vurderingen er skjønnsmessig, lar det seg ikke oppstille en 

gitt størrelse som kan legges til grunn.  

 

De tilfellene hvor den faktiske og rettslige siden er identisk (”samme”), er vilkåret klart nok 

oppfylt. Der grunnlagene er tilnærmet identiske vil vilkåret også være oppfylt, jf. ”vesentlig 

likt”. Den interessante problemstillingen i forhold til tolkingen av begrepet er imidlertid 

hvor den nedre grensen går, følgelig hvor streng norm som skal legges tilgrunn. 

 

Ordlyden taler klart for at det må være overvekt av likhetstrekk ved kravsgrunnlagene. At 

overvekten må være betydelig høyere enn 51/49 sammenlignet med de individuelle 

forhold, følger av ordet ”vesentlig”. Altså kan det ikke være slik at en gruppe har som 

eneste felles rettsfaktum at de er andelseiere i et borettslag, mens den ene fremmer et 

mangelskrav og den andre vil ha tilbakebetaling etter reglene om uberettiget berikelse.  

 

Forarbeidene inneholder utgangspunkter for vurderingen, som fremkommer på forskjellige 

steder under drøftelsene av ordningen.62 Essensen i uttalelsene er at likhet er det 

grunnleggende vilkåret for at et søksmål skal fremmes etter gruppeprosessens regler.63 

Kravet er ikke absolutt, og individuelle forskjeller skal ikke alltid hindre at gruppesøksmål 

fremmes. Likevel skal fellesspørsmål utgjøre den dominerende siden av saken. At visse 

”ulikheter” tillates, må sees i sammenheng med muligheten til å opprette undergrupper og 

                                                 
61 Terminologien ”tolking i snever og vid forstand” er hentet fra Boe (1996) s. 143. Begrepsbruken er en 

annen enn i Echoff (2001), men skillet bygger på de samme rettskildeprinsipper. Ved tolking i snever forstand 

tas stilling til hva som kan sluttes fra den enkelte rettskildefaktor, mens tolking i vid forstand innebærer at 

slutninger fra ulike faktorer harmoniseres. 
62 Likhetsvilkåret i utenlandsk rett behandles i NOU 2001:32 A s. 471 flg. Om de norske reglene se 

NOU 2001:32 B s. 991 og Ot.prp. nr. 51 s. 333 og 492. 
63 Ot.prp. nr. 51 s. 492. 
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oppdeling av saken, jf. § 35-10 (2), samt utelatelse av krav etter § 35-11 (2).64 Også 

forarbeidene taler for at fellestrekkene må utgjøre en klar overvekt i sakskomplekset.  

 

Av hensynene som ble fremholdt innledningsvis taler hensynet til prosessøkonomi også for 

en høy grad av likhet. Dess mindre forkjeller, jo mer fremtredende vil den økonomiske 

vinningen ved fellesbehandlingen være. Kan det ikke konstanteres prosessøkonomiske 

besparelser, vil vilkåret vanskelig være oppfylt. For at hensynet til harmoni mellom 

rettsavgjørelser skal gjøre seg gjeldende vil jeg hevde at ikke bare vesentlig likhet, men 

tilnærmet identiskhet i grunnlagene må påvises. I motsatt retning trekker hensynet til økt 

tilgang til domsstolene, men det kan vanskelig fremholdes at hensynet skal ha avgjørende 

vekt ved fastleggelsen av den generelle normen. Dette utelukker likevel ikke at hensynet 

kan tillegges vekt i den konkrete sak.65 

 

Etter dette trekker både ordlyd, forarbeider og hensynene bak gruppesøksmålsordningen i 

retning av at listen skal legges høyt. Med dette som utgangspunkt vil det i det følgende 

vurderes om andre rettskildefaktorer kan gi ytterligere veiledning.  

3.2.3 Rettskildefaktorer utenfor lovens ordlyd 

3.2.3.1 Reglene om subjektiv kumulasjon og forening av saker 

Ved fastleggelsen av innholdet i rettsregler, er hensynet til sammenheng med annen 

lovtekst relevant som rettskildefaktor.66 Forarbeidene fremholder at vurderingen av 

likhetsvilkåret i tvisteloven § 35-2 (1) litra a skal ligge tett opp til det som etter 

tvml § 68 nr. 2 var vurderingstemaet ved subjektiv kumulasjon.67 

 

Bestemmelsene om subjektiv kumulasjon er videreført i tvl § 15-2 (1) litra b annet 

alternativ, og § 15-3 (1) litra b. Vilkåret for kumulasjon er at det er slikt fellesskap i 

                                                 
64 Se over i punkt 2.3. 
65 Se punkt 3.5. 
66 Boe (1996) s. 229 og 230. 
67 NOU 2001:32 B s. 991. 
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faktiske og rettslig forhold at fellesbehandling fremstår som hensiktsmessig ut ifra blant 

annet hensynet til prosessøkonomi.68 Også her er avveiningen i grensetilfellene 

skjønnsbasert. All den tid kumulasjon avgjøres ved beslutning, foreligger ikke rettspraksis 

som belyser hvordan grensedragningene er blitt praktisert.69  

 

Selv om kumulasjonsreglene så langt ikke gir særlig veiledning, vil retningslinjer likevel 

vises ved å se på forskjeller mellom gruppesøksmål og subjektiv kumulasjon. Forskjellene 

begrunner at vilkåret i § 35-2 (1) litra a har et strengere innhold enn i § 15-2 (1) litra b og 

§ 15-3 (1) litra b. Jeg vil i det følgende peke på to sentrale forskjeller. 70 

 

Ved subjektiv kumulasjon er hovedregelen av prosessfellene er innbyrdes uavhengige. 

Partene kan ha egen prosessfullmektig, kan føre egne bevis og kan nedlegge ulike 

påstander. Hovedregelen er altså at hva den ene foretar seg ikke får betydning for den andre 

slik at sakene kan få forskjellig utfall, jf. § 15-5.71  

 

Reglene i § 15-5 er på dette punktet vesentlig forskjellige fra tvisteloven kapittel 35. 

Gruppeprosessen tillater ikke den enkelte å opptre selvstendig, og særlige påstandsgrunnlag 

kan kun i begrenset grad settes frem. Gruppen opererer med én prosessfullmektig og 

representeres ved grupperepresentanten. Utfallet av saken vil derfor fortone seg likt, med 

mindre det oppstår spørsmål som skilles ut til særlig behandling.72 Dette taler for en 

strengere likhetsvurdering ved gruppesøksmål.  

 

                                                 
68 NOU 2001:32 B s. 817 og Ot.prp. nr. 51 s. 419.  
69 Beslutninger begrunnes ikke, jf. § 19-6 (4). 
70 Ved å påpeke forkjeller foregripes til en viss grad vurderingen av hva vilkåret om hva som er den ”beste 

behandlingsmåten” i § 35-2 (1) litra c, jf. punkt 2.2.4. Dette vilkåret er drøftet i Nagelhus (2008) s. 186.  
71 Jf. Hov III (2007) s. 191. Fra denne hovedregelen finnes to unntak. For det første skal bevis i saken 

tillegges betydning for samtlige prosessfeller, for det andre skal den enes prosesshandlinger komme samtlige 

til gode i de saker der det må avsies samme dom. For eksempel der avgjørelser har utvidet rettskraft eller det 

er etablert nødvendig prosessfellesskap, jf. NOU 2001:32 B s. 819 
72 Schei m.fl. (2007) bind II s. 1620. Se også punkt 2.3. 
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Videre skal det ved subjektiv kumulasjon avsies dom for hver enkelt saksøker. 

Gruppesøksmål bygger på forutsetninger om at det skal avsies én felles dom, som kan tjene 

som tvangsgrunnlag for alle gruppemedlemmer.73 Rettssikkerhetshensyn taler her for at 

større forskjeller kan tillates ved kumulasjon. 

 

I tillegg til subjektiv kumulasjon, åpner tvl § 15-6 for forening av saker som de reiser 

likeartede spørsmål.74 Etter denne bestemmelsen fortsetter sakene som separate saker. 

Eksempelvis vil det være egne ankefrister,75 og rettsgebyr skal betales for hver sak.  

 

Likheten etter § 15-6 må gjelde bevisførselen eller det rettslige temaet.76 Også her må 

adgangen til å avsi separate dommer begrunne at likhetsvilkåret er mildere enn ved 

gruppesøksmål. Hensynet til prosessøkonomi og konsistens mellom avgjørelsene gjør seg 

gjeldende i begge tilfellene, men ved gruppesøksmål må også rettssikkerhetshensyn 

tillegges vesentlig vekt.77  

 

Etter dette kan det konkluderes med at likhetsvilkåret bør praktiseres strengere ved 

gruppesøksmål, slik at gruppesøksmålsadgangen er snevrere enn for subjektiv kumulasjon 

og forening av saker. Til dette tilkommer at erfaringer med kumulasjonsreglene viser at 

dette sjeldent blir nektet.78 Slutningen gir således ikke grunnlag for at det oppstilles krav 

om tilnærmet identiskhet i § 35-2 (1) litra a. 

3.2.3.2 Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-6 

Hensynet til sammenheng mellom rettsregler omfatter ikke bare bestemmelser innenfor 

samme lov, men også regler i andre relevante lover. En dom i et gruppesøksmål er på lik 

linje med andre dommer tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven 
                                                 
73 Nærmere om utformingen av felles domsslutning under reelle hensyn i punkt 3.4. 
74 Tvml § 98 videreføres med visse modifikasjoner, jf. Ot.prp. nr.. 51 s. 420. 
75 Jf. Rt 1948 s. 691. 
76 Schei m.fl. (2007) bind I s. 664. 
77 Jf. NOU 2001:32 B s. 820. 
78 Samuelsen (2009). 
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(tvangsl) § 4-1 (2) litra a. Således er også sammenhengen med bestemmelser i denne loven 

relevant ved fastleggelsen av likhetsnormen. 

 

Tvangsl § 4-6 avgjør hvem som kan kreve tvangsfullbyrdelse. For gruppesøksmål er dette 

den som er gruppemedlem på avgjørelsestidspunktet, jf. tvangsl § 4-6 (1), 

jf. tvl § 35-11 (1).79 Jeg vil under se på om bestemmelsens første ledd inneholder 

forutsetninger som kan få betydning ved vurderingen av likhetsvilkåret i § 35-2 (1) litra a. 

 

Ved tvangsfullbyrdelse er domsslutningen et faktisk rettsstiftende forhold, som gjør at 

reglene om inndrivelse ved tvang kommer til anvendelse. Hva som kan fullbyrdes beror på 

en tolkning av domsslutningen. For at én domsslutning skal kunne tjene som 

tvangsgrunnlag for samtlige gruppemedlemmer, må den være utformet slik at rettighetene 

for alle er klart definert. For eksempel kan det ikke være slik at enkelte krav er forfalt, 

mens andre ikke er det. Forskjellige forfallstidspunkt medfører at domsslutningen ikke kan 

tvangsfullbyrdes på samme tidspunktet for alle medlemmene. 80 En domsslutning som bare 

fastslår at saksøkt X betaler erstatning til gruppen Y tilsvarende dennes økonomiske tap, vil 

heller ikke kunne fullbyrdes entydig for alle gruppemedlemmer. I slike tilfeller vil det 

økonomiske tapet måtte fastlegges, og dette er en vurdering som ikke sjeldent er omstridt. 

Domsslutningen kan altså ikke ubetinget legges til grunn som tvangsgrunnlag.81 

 

Etter dette taler tvangsl § 4-6 mot at gruppesøksmål fremmes i de tilfellene hvor faktiske og 

rettslige forskjeller medfører at det ikke kan avsies én felles dom, følgelig at det anlegges 

                                                 
79 Tvangsfullbyrdelse av dom i utmeldingssøksmål kan også begjæres av grupperepresentanten, jf. tvangsl 

§ 4-6 (2). 
80 Også etter den nye loven er det er adgang til å få dom for krav som ikke er forfalt, jf. NOU 2001:32 A 

s. 204. Domsslutningen skal da angi hvilke betingelser som må inntre for at dommen kan tvangsfullbyrdes, jf 

NOU 2001:32 A s. 203. 
81 Spesifiseres kravet for hvert gruppemedlem i domsslutningen, er det i realiteten ikke lenger en 

gruppesøksmålsavgjørelse, men dom over subjektivt kumulerte krav. 
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en svært streng norm ved likhetsvurderingen. Fordi tvangsfullbyrdelse kun er aktuelt ved 

fullbyrdelsessøksmål, er dette argumentet alene relevant i slike saker. 

  

3.2.3.3 Muligheten til å avsi felles dom  

Etter behandlingen av kumulasjonsreglene og tvangsl § 4-6, har hensynet til den felles 

domsslutning vist seg som sentralt. Hensynet taler for at en streng norm legges til grunn 

ved praktisering av likhetsvilkåret. Jeg vil i dette punktet se nærmere på hvor stor vekt 

hensynet kan tillegges ved fastleggelsen av normen. 

 

Vektingen av hensynet til den felles domsslutning må vurderes i lys av om det er påstått 

fastsettelses- eller fullbyrdelsesdom.82 Problemstillingen er hovedsakelig aktuell i forhold 

til fullbyrdelsessøksmål, selv om også tilfeller ved fastsettelsessøksmål kan tenkes.83 Med 

dette kan ikke sluttes at hensynet får like stor vekt i alle fullbyrdelsessøksmål. Påstås 

eksempelvis at X dømmes til å betale gruppen G beløpet Y, kan hensynet være uten 

betydning. En slik påstand kan bunne i forlik mellom partene om at for det tilfellet ansvar 

foreligger, så kan gruppen som sådan kun kreve Y. Fordelingen mellom 

gruppemedlemmene vil det således være opp til gruppen å foreta. Mer problematiske blir 

det derimot i de sakene hvor gruppemedlemmene skal tilkjennes et gitt beløp som beror på 

en individuell beregning. Jeg vil belyse dette ved å se på erstatningsrettens vilkår om 

økonomisk tap som eksempel.  

 

I norsk rett er erstatningsutmålingen en individuell øvelse, og det må føres bevis for at 

skadelidte står dårligere økonomisk på grunn av skaden. Videre beror det på 

hjemmelsgrunnlaget om det fulle tap kan kreves erstattet. Forarbeidene erkjenner at denne 

vurderingen er lite egnet for gruppesøksmål. Videre fremholdes at saker hvor 

erstatningsutmålingen er standardisert, likevel kan fellesbehandles.84 Uttalelsen bygger på 

                                                 
82 Hovedsakelig av hensyn til tvangsfullbyrdelse, jf. konklusjonen i punkt 3.2.3.2. 
83 Se om dette punkt 3.4.4. 
84 Jf. Ot.prp. nr. 51 s. 333.  
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en forutsetning om at likhetsvilkåret i slike saker lettere vil være oppfylt. Jeg vil under se 

nærmere på to tilfeller hvor utmålingen er standardisert, for å se om forutsetningen kan 

legges til grunn. For det tilfellet svaret er ja, vil hensynet til en felles domsslutning ikke 

gjøre seg gjeldende i slike saker.   

 

Ved erstatning etter skadeerstatningsloven (skl) § 3-2a er utmålingen standardisert. 

Bestemmelsen gjelder ved personskade for barn som er under 16 år på skadetidspunktet. 

Erstatningssummen skal utgjøre 40G, men dette forutsetter at barnet er 100 % ufør. Ved 

lavere uføreprosent skal beløpet reduseres forholdsmessig. Selv om utmålingen er 

standardisert ser vi likevel at det er viktige individuelle vurderinger som må foretas. Selve 

rettskravet vil enkelt kunne regnes ut, men rettsfakta (hvilken grad av uførhet som 

foreligger) og rettslig grunnlag (hvor mange G den gitte uførhetsprosent gir rett til) kan 

fortone seg forskjellig. Dersom saksøkerne ikke har samme uførhetsgrad, kan det vanskelig 

tenkes en felles domsslutning for disse. Fellesbehandling synes således utelukket. 

 

Også yrkesskadeforsikringsloven (yskl) § 13 innebærer en viss standardisering. Forskriften 

til bestemmelsen angir standardiserte beløpsutmålinger, samt hvilke tapsposter som kan bli 

aktuelle ved personskade. Heller ikke her kan fellesbehandling umiddelbart fastslås. I tråd 

med erstatningsrettens grunnprinsipp skal det kun tilkjennes erstatning for faktisk oppståtte 

tapsposter. Det må således føres bevis for hvilket tap den enkelte har lidt. 

 

Forarbeidene fremholder at en viss standardisering av utmålingen også utenfor de lovgitte 

tilfeller kan aksepteres.85 Etter det ovennevnte synes ikke dette å avhjelpe situasjonen. Det 

er ikke selve utmålingen, men vilkårene for den som må standardiseres for at reglene skal 

tilpasses den nye prosessformen.86 Forutsetningen om at likhetsvilkåret ved standardisert 

erstatning lettere vil være oppfylt, kan således ikke ubetinget legges til grunn.  

 

                                                 
85 Ot.prp. nr. 51 s. 333. 
86 Utvalget forutsatte ingen endringer i de materielle reglene ved lovforslaget, jf. NOU 2001:32 A s. 495. 
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Etter dette synes hensynet til den felles domsslutning klart relevant og retningsgivende, 

men det vil gjøre seg gjeldende med ulik styrke beroende på påstanden som nedlegges. 

 

3.2.4 En streng norm skal legges til grunn 

Drøftelsene over viser at det ikke kan oppstilles vilkår om at kravene må være identiske. 

Likevel taler de fleste momenter, herunder lovens ordlyd og sammenhengen med reglene 

om subjektiv kumulasjon og forening av saker, for at det anlegges en streng norm. 

Tilsvarende følger av utsiktene til tvangsfullbyrdelse, sett i sammenheng med muligheten 

til å avsi en felles dom.  

 

Sistnevnte moment kan også se ut til å legge klare føringer for hvilke type søksmål som vil 

både reises og fremmes. Påstand om fastsettelsesdom synes mest forenelig med 

prosessformen. Selv om en slik dom ikke kan benyttes som tvangsgrunnlag, så kan den ha 

en handlingsdirigerende funksjon. Om ansvarsgrunnlag fastlegges vil det være mer 

økonomisk for en masseansvarlig produsent å frivillig gjøre opp utenrettslig med den 

enkelte forbruker.87 

 

3.3 Metodisk tilnærming til likhetsvurderingen  

Når retten tar stilling til om vilkåret er oppfylt må det altså foretas en helhetsvurdering 

basert på et konkret skjønn. Selv om det over er blitt konkludert med at mye taler for en 

streng praktisering av likhetsvilkåret, så vil den endelige avgjørelsen bero på rettens egne 

vurderinger. I dette punktet vil det bli vurdert hvilken metodisk tilnærming som bør 

anlegges av rettsanvenderen i den konkrete sak. 

 

                                                 
87 Gruppesøksmål som stadfester ansvarsgrunnlag har i USA ført til en praksis hvor den masseansvarlige 

oppretter et fond, hvor den enkelte forbruker kan melde sitt krav. Eksempel på dette finnes på 

www.marinehoseclaims.com, hvor alle som har kjøpt vannslanger fra Parker ITR kan kreve kompensasjon for 

tap på grunn av ulovlig prissamarbeid. Ordningen er initiert av Advokatfirmaet Hausfeld (se 

www.hausfeldllp.com), som har spesialisert seg på slike forliksordninger, jf. Vesterkjær (2009). 
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Utgangspunkt for likhetsvurderingen må være den anførte hjemmel. Denne gir både 

anvisning på hvilke rettslige vurderinger som må gjøres, samt hvilke faktiske forhold som 

er relevante.  

 

Anføres en felles hjemmel for alle kravene, er det rettslige grunnlaget tilsynelatende det 

samme. Dersom kravene springer ut av ulike rettsregler oppstår spørsmålet om det rettslige 

grunnlaget likevel kan være vesentlige likt. Dette spørsmålet må avgjøres ut ifra en analyse 

av om de vurderingene som de ulike reglene nødvendiggjør er sammenfallende.  

 

På kjøpsrettens område kan slike tilfeller tenkes. Flere av lovene er bygd over samme lest, 

og umiddelbart fremstår reglene som identiske. For eksempel kan det være tvist om 

tidspunktet for mangelsbedømmelsen. Ordlyden i kjøpsloven (kjl) § 21 for alminnelige 

kjøp og fkjl § 18 for forbrukere, er et slikt tilfelle. De bakenforliggende bestemmelsene 

(kjl § 13 og fkjl § 14) fremstår også som tilstrekkelig like. Regelen er i begge tilfellene at 

risikoovergang er skjedd når tingen er overtatt. Likevel må det være avgjørende om de 

momentene som inngår i vurderingen av om tingen er overtatt er de samme. Herunder om 

disse kan vektlegges likt. I forhold til dette eksemplet er det således relevant at det for 

forbrukere skal mer til før overlevering har skjedd. Ved alminnelige kjøp gjør andre hensyn 

seg gjeldende, slik at vektleggingen av de faktiske omstendigheter etter kjøpsloven kan bli 

ulik.88 Lovteksten er tilsynelatende lik nok, men retten må undersøke om de momentene 

som er av betydning for reglenes anvendelse er sammenfallende, til tross for at det anføres 

ulike hjemler.89 

 

Etter dette oppstår et spørsmål om likhetsvilkåret også kan være oppfylt dersom 

momentene innenfor den rettelige problemstilingen ikke er sammenfallende. Hensett til 

eksemplet over kan det med andre ord spørres om nyanseforskjellen mellom 

overtakelsesvurderingen under kjl og fkjl, forhindrer at saken kan fremmes. 

Problemstillingen er relevant både der flere rettsregler påberopes, og i saker hvor kun én 
                                                 
88 Hagstrøm (2003) s. 316-318. 
89 Eckhoff (2001) s. 30 og Boe (1996) s. 34. 
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hjemmel er anført for alle potensielle gruppemedlemmer. Dette følger av ett rettslig 

spørsmål svært ofte beror på en sammensatt vurdering.  

 

Svaret på problemstillingen vil ligge i en tolking av hva som i henhold til forarbeidene 

menes med at det må foreligge ”fellesspørsmål” som skal utgjøre den dominerende delen 

av saken.90 Dersom ”fellesspørsmål” innebærer at hele den rettslige problemstillingen må 

kunne vurderes likt for alle, vil det rettslige grunnlaget ikke oppfylle likhetskravet i saker 

hvor enkeltmomenter skiller mellom de potensielle gruppemedlemmene. Et annet 

tolkningsalternativ er at fellesspørsmål er dominerende dersom de fleste momentene i 

problemstillingen er felles, og at individuelle forhold kan forekomme innenfor 

helhetsvurderingen. 

 

Spørsmålet om hvilket av de to tolkningsalternativene som må legges tilgrunn, vil jeg ta 

stilling til ved å se på erstatningsansvar som eksempel.91 Også den faktiske siden av 

likhetsvilkåret belyses best ved eksemplifisering. Jeg vil derfor i punkt 3.4. drøfte objektivt 

og subjektivt erstatningsansvar for å belyse disse forholdene.  

3.4 Eksemplifisering av likhetsvurderingen 

3.4.1 Innledning 

I en erstatningssak er det tre grunnvilkår som må være tilstede for at erstatning skal 

tilkjennes. Det må foreligge ansvarsgrunnlag, det må være årsakssammenheng, og 

skadelidte må være påført et økonomisk tap. Under vil jeg se nærmere på hvilke 

vurderinger som må gjøres ved fastleggelsen av ansvarsgrunnlag, og om disse egner seg for 

gruppeprosessen. 

 

                                                 
90 Jf. Ot.prp. nr. 51 s. 492. 
91 Se særlig drøftelsen av ansvar på subjektivt grunnlag i punkt 3.4.3. 
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Forarbeidene fremholder at saker der uenigheten står om én handling er 

erstatningsbetingende, egner seg best til gruppeprosessen.92 Drøftelsene i det følgende 

bygger på samme forutsetning. 

3.4.2 Erstatning på objektivt grunnlag 

Ulovfestet objektivt ansvar har dannet grunnlaget for flere lovfestede objektive 

ansvarsgrunnlag. Her kan nevnes bilansvar, yrkesskadeansvar og produktansvar. Selv om 

disse ansvarsgrunnlagene etter hvert har fått individuelle trekk, så er den ”ulovfestede 

grunntanken” fortsatt relevant for dem alle. Jeg vil derfor bruke det ulovfestede ansvar som 

eksempel.  

 

Ved vurderingen av ansvar på ulovfestet objektivt grunnlag må tre vurderinger foretas.93  

 

For det første må den skadevoldende handling utgjøre et ekstraordinært faremoment. For 

det andre må skaden være typisk for virksomheten, altså et krav om påregnelighet. De 

rettslige vurderingene som her må foretas, relateres alene til den skadevoldende handling. 

Eksempelvis kan bagasjehåndteringssystemene på Gardermoen utgjøre en stor risiko for at 

kofferter kan bli ødelagt. Dersom det er nettopp denne type skade som realiserer seg, har 

det ingen betydning om noen kofferter er eldre enn andre. Spørsmålet er så langt egnet for 

fellesbehandling. 

 

Til sist må risikoen være vedvarende, som også er en vurdering på skadevolders side. En 

innretning som har vært lenge i bruk, og som ikke skal skiftes ut med det første, er en 

vedvarende risiko. Også denne vurderingen er egnet for fellesbehandling. 

 

I forhold til alle tre momentene er det relevante rettsfaktum at gruppemedlemmet har fått 

bagasjen sin ødelagt på flyplassen, altså vil den faktiske siden også lett kunne fremstå som 

lik. Bevis for slik ødeleggelse må i utgangspunktet føres individuelt, men det kan også 

                                                 
92 Ot.prp. nr. 51 s. 333. 
93 Lødrup (2005) s. 224. 
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tenkes at flyplassen vil ha et register over ødelagt bagasje, som medfører at 

bevissituasjonen likevel er håndterbar.94  

 

Konklusjonen må etter dette bli at dersom disse tre vurderingene er de eneste retten må ta 

stilling til, er spørsmålet om ansvar på objektivt grunnlag egnet for fellesbehandling.  

 

Dersom forutsetningen om den samme skadevoldende handling ikke slår til, stiller dette seg 

annerledes. Bagasjesystemet byttes ut på et gitt tidspunkt. Retten må da vurdere om den 

nye innretningen også innebærer den samme risiko for skade. Erstatning for kofferter som 

er skadet før utskiftningen kan hjemles i det samme rettslige grunnlag som erstatning etter 

utskiftning, men her medfører ulikheter i de rettsstiftende faktiske forhold at det ikke lenger 

er snakk om en felles vurdering. Således må det være korrekt slik forarbeidene fremholder, 

at søksmål hvor én handling eller tilstand utløser erstatningskravet, er best egnet for 

gruppesøksmål.  

 

Fra dette kan derimot ikke sluttes at fellesbehandling der forskjellige handlinger utløser 

erstatningskravet er utelukket. Her er produktansvar et nærliggende eksempel. Alle 

produktene vil være solgt på forskjellige tidspunkt, og sannsynligvis på forskjellige 

utsalgssteder. Retten må således ta stilling til om dette er relevant for de rettslige 

vurderinger som må foretas.  

 

Et konkret eksempel kan belyse problemstillingen. 95 Ved lovfestet objektivt ansvar for 

forsinkelse ved oppføring av bolig etter bustadoppføringslova (buofl) § 18, kan de enkelte 

eierne ha kjøpt på forskjellige tidspunkt. Informasjonen ved salgene kan også ha vært 

forskjellig. Tilsynelatende er fellesbehandling utelukket. Ser en nærmere på regelen i buofl 

§ 18, er disse rettsfakta likevel uten betydning for om dagmulkt skal tilkjennes, så sant de 

ikke belyser tidspunktet for prosjektets ferdigstillelse eller overtakelse av boligene. Krav på 

dagmulkt er en standardisert erstatning som tilkjennes der prosjektet objektivt sett er 
                                                 
94 Jf. tvl § 9-16 (1) skal alle bevis fremlegges under saksforberedelsen. 
95 Eksemplet er hentet fra Oslo tingretts kjennelse av 28. november 2008. 
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forsinket. Det avgjørende er om overtakelsestidspunktet er avtalt. Likhetsvurderingen må 

derfor dreie seg om dette tidspunktet antas å være det samme for alle de potensielle 

gruppemedlemmene. 

 

Kommer man i det ovennevnte eksempel til at overtakelsestidspunktet er det samme, taler 

dette for at søksmålet kan fremmes. Dersom fastleggelsen av tidspunktet innebærer 

inngående avtaletolkning for hvert gruppemedlem, vil nok likhetsvilkåret likevel ikke være 

oppfylt. Tolkningen er en del av avgjørelsen av det materielle kravet, og kan ikke foretas 

ved grupperegistrering.  

3.4.3 Erstatning på subjektivt grunnlag 

Når sak reises med påstand om erstatning på subjektivt grunnlag, er problemstillingen om 

skadevolder har handlet uaktsomt eller uforsvarlig, følgelig om det er noe å bebreide 

skadevolder. I rettspraksis fremkommer flere relevante momenter, herunder om lover og 

forskrifter er overholdt, handlingens skadeevne, mulig skades omfang, påregnelig/synbar 

skadeevne, skadevolders handlingsalternativer, forebyggende tiltak, blant andre.96 Alle 

disse momentene beror på skadevolders forhold. Så langt må en kunne forutsette at 

subjektivt ansvarsgrunnlag også kan egne seg for fellesbehandling. 

 

Til forskjell fra objektivt ansvar kan også skadelidtes forhold, såkalt ”aksept av risiko”, få 

betydning for aktsomhetsvurderingen.97 Aksept av risiko foreligger dersom skadelidte, til 

tross for kunnskap om risikoen, handlet på en måte som var egnet til å frembringe skaden. 

Momentet er kun et element i den rettslig vurdering. Spørsmålet blir så om dette forhinder 

fellesbehandling.98 

 

                                                 
96 Lødrup (2005) s. 100-120. 
97 Lødrup (2005) s. 120-121. Momentet må ikke forveksles med skadelidtes medvirkning, som reduserer 

erstatningsutmålingen uten å berøre ansvarsgrunnlaget. 
98 Problemstillingen er skissert i avslutningsvis i punkt 3.3. 
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Forarbeidene synes å forutsette at påstått aksept av risiko innebærer at det ikke lenger er 

snakk om ett felles spørsmål.99 Selv om momentet omtales som en særlig innsigelse på lik 

linje med foreldelse, taler culpavurderingens karakter som en helhetsvurdering mot at 

aksept av risiko kan behandles separat. Uttalelsen står i forbindelse med § 35-11 (2), som 

åpner for at pådømmelsen av ”krav” kan utskytes for enkelte medlemmer, der det ikke er 

mulig eller praktisk å fellesbehandle gruppen som sådan.100 At ordet krav benyttes må 

innebære at det er den fullstendige vurderingen som utskytes, ikke bare det enkeltstående 

momentet. Hensynet til den felles domsslutning taler også klart for at fellesspørsmål er 

fullstendige problemstillinger. 

 

Etter dette må tilføyes at også aksept av risiko kan fortone seg likt for samtlige 

gruppemedlemmer. Forutsatt at alle huseierne hadde den samme bakgrunnskunnskapen, og 

samtlige likevel kjøpte tomt, vil momentet ikke lenger forhindre fellesbehandling.  

 

Konklusjonen må derved bli at fellesbehandling av ansvar på subjektivt grunnlag beror på 

om skadelidtes forhold gjør seg gjeldende. Dersom innsigelsen reises overfor enkelte 

gruppemedlemmer vil spørsmålet om ansvarsgrunnlag ikke være et fellespørsmål. Denne 

ulikheten kan avhjelpes ved at avgjørelsen av kravene for de som blir møtt med 

innsigelsen, utskytes etter § 35-11 (2). Dersom samtlige, eller et flertall av 

gruppemedlemmene møtes med ”aksept av risiko” må retten vurdere om de relevante 

rettsfakta likevel fremstår som tilstrekkelig like og om fellesbehandling fortsatt er aktuelt.  

3.4.4 Oppsummering 

Oppsummeringsvis kan fremholdes at det rettslige grunnlaget er det samme dersom både 

rettsregelen og vurderingene som nødvendiggjøres for alle potensielle gruppemedlemmer 

er sammenfallende. Der ulike rettsregler anføres, men vurderingene likevel er de samme, er 

det rettslige grunnlaget vesentlig likt. Rettes særlige innsigelser innenfor ett rettslig 

                                                 
99 NOU 2001:32 B s. 996. 
100 Ot.prpr. nr. 51 s. 497. 
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spørsmål mot enkelte, foreligger ikke fellesspørsmål og saken må enten deles opp eller 

avvises.  

 

Dersom det rettelige grunnlaget oppfyller likhetskravet, beror det på rettsfaktasiden om 

saken kan fremmes eller ikke. Ved å se hen til hjemmelsgrunnlaget, fastlegges hvilke 

vurderinger som er relevante. Ulikheter som ikke er av betydning for den rettslige 

vurderingen kan ikke medføre avvisning. Hva gjelder bevissituasjonen må kompleksiteten 

av denne vurderes konkret for hver sak. 

 

Til sist viser de ulike konklusjonene på om objektivt og subjektivt ansvarsgrunnlag er egnet 

for fellesbehandling, at også ved fastsettelsessøksmål kan hensynet til den felles 

domsslutning være relevant. Dersom det påstås dom for at ansvarsgrunnlag foreligger, må 

det ses hen til om slik fastsettelsesdom kan avsies felles for alle, eller om deler av 

vurderingen beror på individuelle forhold. 

3.5 Hvilke hensyn kan trekkes inn når retten er i tvil? 

Så langt er forsøkt pekt på både generelle og konkrete forhold som kan gi veiledning i 

likhetsvurderingen. For det tilfelle dommeren likevel skulle være i tvil, innebærer den 

juridiske metode at man er henvist til å foreta egne vurderinger. Avgjørelsen må treffes på 

bakgrunn av reelle hensyn, som i teorien også beskrives som godhetsvurderinger.101 I punkt 

3.2.3.4. er hensynet til den felles domsslutning trukket frem i forbindelse med fastleggelsen 

av normen. Hensynet sier noe om regelens innhold. I dette punktet vil reelle hensyns 

betydning i den konkrete avgjørelse bli drøftet. Når reelle hensyn skal trekkes inn i 

likhetsvurderingen på denne måten, må det således spørres om løsningen er god i den 

konkrete sak. 

 

Selv om en dommer står relativt fritt i sine vurderinger, så oppstiller rettskildelæren grenser 

for hvilke hensyn som er relevante. Hensynene skal være saklige, sett i lys av lovens 

                                                 
101 Eckhoff (2001) s. 371. 
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formål.102 For likhetsvurderingen må det således ses hen til de sentrale hensynene bak 

ordningen.  

 

En nærmere vurdering av relevansspørsmålet kan belyses ved å bruke et eksempel fra 

godkjenningskjennelsen fra Nord-Troms tingrett.103 I kjennelsen begrunner dommeren sin 

beslutning om å fremme saken, blant annet med at det ville være urimelig om individuelle 

forhold skulle sperre for gruppesøksmålet. At rimelighet er et saklig hensyn i de fleste 

rettslige vurderinger, er klart nok. Likevel må det spørres om lovformålene tillater at  

rimelighetsbetraktninger trekkes inn i avgjørelsen av likhetsvilkåret. Sett at sak reises av en 

humanitær organisasjon på vegne av asylsøkere som ikke snakker norsk, og som 

individuelt aldri vil prosedere sin sak. Spørsmålet er om rimelighetshensyn kan senke 

likhetsterskelen.  

 

Hensynet til økt domstolsadgang taler umiddelbart for at rimelighetsbetraktninger er 

relevante. Eksempelvis dersom asylsøkergruppen avvises fordi rettsfakta om 

ankomstidspunket til Norge fortoner seg mindre likt, mens en annen asylsøkergruppe får 

fremmet saken fordi de kom til landet samtidig. Dersom gruppesøksmålsadgangen på alle 

andre områder fremstår som like påtrengt for begge grupper, kan avvisningen være 

urimelig. Mot dette står tilstedeværelsen av likhetsvilkåret som et klart signal fra lovgiver. 

Ordningen forutsetter med dette, at ikke alle saker med gruppepreg skal fremmes. Således 

må økt domstolsadgang heller betraktes som en positiv konsekvens som inntrer der lovens 

vilkår er oppfylt.  

 

I forhold til det prosessøkonomiske aspektet, vil vinningen ved fellesbehandling av krav 

avta jo større ulikheter som konstateres. Heller ikke dette lovformålet fremmes dersom 

rimelighet vektlegges når forskjellene er store. Ved mindre ulikheter i grunnlagene, men 

hvor det likevel er tvil, kan den individuelle siden av hensynet til prosessøkonomi tale for 

at rimelighetshensyn er relevante. Om det er klart at individuell forfølgning blir kostbar for 
                                                 
102 Eckhoff (2001) s. 372-373. 
103 Nord-Troms tingretts kjennelse av 14. november 2008. 
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saksøkerne, men at en sterk organisasjon påtar seg det økonomiske ansvaret for sakførselen 

ved gruppesøksmålet, kan fremme av saken fremstå som både rimelig og 

prosessøkonomisk.  

 

Hensynet til harmoni mellom rettslige avgjørelser, altså materiell konsistens, kan vanskelig 

begrunne at det er rimelig å fremme saken til tross for store ulikheter. Hensynet gjør seg 

kun gjeldene der en høy grad av likhet foreligger. I ulike saker er det ingen konsistens som 

kan oppnås. 

 

Til sist må det spørres om rettslige avgjørelsers handlingsdirigerende funksjon medfører at 

rimelighet er et relevant hensyn. I tilfeller hvor forhold ved saksøkte gjør det 

samfunnmessig ønskelig at det blir avsagt dom, kan en rimelighetsvurdering på denne 

bakgrunn være legitim. Sett at en organisasjon reiser sak mot en stor produsent, som i 

lengre tid har misligholdt plikter overfor kunder. Kravene dette har utløst er likevel så små 

at den enkelte ikke tar ut selvstendig søksmål. Dersom det kan forventes at produsenten 

ikke vil erkjenne ansvar med mindre det foreligger en rettskraftig dom, vil en henvisning til 

søksmål etter tvl § 1-4 sannsynligvis medføre at kravene forblir uinnfridd. Således kan det 

tenkes at fremme av saken fremstår som en rimelig løsning.  

 

Etter dette synes det klart at hensynene bak loven i enkelte tilfeller taler for at rimelighet er 

et relevant hensyn. Hvilken vekt hensynet skal tillegges må avgjøres i den konkrete sak. 

 

Drøftelsen over tar alene stilling til rimelighetshensyn. Tilsvarende vurderinger må gjøres 

ved fastleggelsen av hvilke andre reelle hensyn dommeren kan velge å ta i betraktning. For 

én særlig godhetsvurdering er det lovbestemt at den skal vektlegges i avgjørelsen av 

fremme av saken. Kravet til beste behandlingsmåte i tvl § 35-2 (1) litra c, er en 

godhetsvurdering hvor det tas stilling til om andre prosessformer gir en bedre løsning. 

Denne vurderingen kommer således i tillegg til likhetsvurderingen, jf. at de er oppstilt som 

to separate vilkår. Litra c kan derved ses som en begrensing for hvilke hensyn som er 

relevante under litra a. Med dette skapes et klart skille mellom de to vilkårene. I praksis 
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kan det likevel virke både tungvint og unødvendig å sette skillet så skarpt. Særlig må dette 

gjelde ved forsvarlighetsvurderingen under litra c. Selv om det kan spørres om ikke 

forsvarligheten mer korrekt hører hjemme under vilkåret i litra a, må det konkluderes med 

at lovgiver har oppstilt to skjønnspregede vilkår, og at et klart skille mellom disse er 

vanskelig å trekke. 
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4 Avvisning av gruppesøksmål 

4.1 Problemstillinger ved avvisning 

Dersom retten kommer til at vilkårene for å fremme gruppesøksmål ikke er tilstede, skal 

saken avvises ved kjennelse, jf. § 35-4 (1), jf (4).104  

 

Forarbeidene drøfter gjennomgående problemstillinger der gruppesøksmålet fremmes, 

hvilket følger naturlig av at det før kjennelsestidspunktet ikke er noe gruppesøksmål å 

drøfte. At kjennelsestidspunktet utgjør et slikt skjæringspunkt, er ikke iøynefallende. Jeg 

vil nedenfor se på enkelte problemstillinger som reiser seg ved avvisning, for å blant annet 

belyse at før skjæringspunktet er det de alminnelige regler som kommer til anvendelse. 

4.2 Hvilken betydning har avvisning for de materielle kravene? 

4.2.1 Noen utgangspunkter 

Den første problemstillingen jeg vil behandle er hva som skjer med de underliggende 

materielle kravene når et gruppesøksmål avvises. Fordi en avvisningskjennelse får 

rettskraftvirkninger for den aktuelle avvisningsgrunn, kan et senere saksanlegg om det 

samme kravet være avskåret.105  

 

Som utgangspunkt vil en avvisningskjennelse ikke kunne medføre at det primære kravet, 

påstanden om at saken fremmes, er avskåret fra å reises igjen. Eksempelvis kan vilkåret i 

tvl § 35-2 (1) litra d, om at det skal kunne utpekes en grupperepresentant, avhjelpes til et 

                                                 
104 Saken avsluttes uten realitetsavgjørelse, og kjennelsesformen følger derved også av § 19-1 (2) litra a. 
105 Avvisningskjennelsers materielle rettskraft er begrenset, da avvisningsgrunnene kan avhjelpes, 

jf. Ot.prp. nr. 51 s. 256. 
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senere saksanlegg.106 Hensett til karakteren av de øvrige vilkårene i § 35-2 (1), legges til 

grunn at også disse kan avhjelpes. Vurderingen av likhetsvilkåret i litra a, og kravet om 

beste behandlingsmåte i litra c, dreier seg utelukkende om hensiktsmessigheten av forent 

behandling. Dersom saken avvises, har retten avgjort at fellesbehandling for denne 

kravskonstellasjonen ikke er hensiktsmessig. Tilsvarende vil en endring av 

kravsavgrensningen kunne avhjelpe vilkåret i litra b, om at kravene skal behandles etter 

hovedsakelig samme saksbehandlingsregler. 

 

Dersom retten finner at saken skal avvises på andre grunnlag enn vilkårene i § 35-2 (1), 

knytter denne vurderingen seg hovedsakelig til de bakenforliggende materielle kravene. 

Dette er krav som tilkommer alle potensielle gruppemedlemmer. Avvisningskjennelsen vil 

således implisitt avgjøre en avvisningsgrunn for disse kravshaverne. Følgelig oppstår et 

spørsmål om avvisningskjennelsen medfører at de potensielle gruppemedlemmene rettslig 

er avskåret fra å få prøvet kravene ved et senere saksanlegg.107 For å belyse denne 

problemstillingen nærmere, vil jeg drøfte avvisning på grunn av manglende 

søksmålsinteresse, jf. tvl § 1-3.  

4.2.2 Avskjærer avvisning på grunn av manglende søksmålsinteresse nytt 

søksmål? 

4.2.2.1 Kort om den nye bestemmelsen 

Tvisteloven § 1-3 er formulert noe annerledes enn forløperne i tvml §§ 53 og 54. Likevel 

forutsettes gjeldende rett videreført. Første ledd i § 1-3 fastslår at det kun kan reises sak om 

rettskrav, og etter andre ledd må saksøkeren ha et ”reelt behov for å få kravet avgjort i 

forhold til saksøkte”. Sistnevnte vurdering viderefører kravet om aktualitet og tilknytning. 

Til tross for todelingen skal det i tvilstilfeller avgjøres om søksmålsinteresse foreligger 

                                                 
106 Jf. Ot.prp. nr. 51 s. 493. 
107 Schei m.fl. (2007) bind II s. 1606.  
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etter en helhetsvurdering av første og andre ledd sett i sammenheng.108 I denne 

fremstillingen vil første og andre ledd bli behandlet i to separate vurderinger. 

 

Når en sak avvises på disse grunnlagene, vil det foreligge en rettskraftig kjennelse som 

fastslår at det ikke forelå tilstrekkelig søksmålsinteresse på avvisningstidspunktet. Senere 

saksanlegg vil måtte avvises dersom dette reises over ”samme krav”, jf. § 19-15 (3). 

Dersom prosessforutsetningene på et senere tidspunkt har oppstått, vil rettskraftsreglene 

ikke forhindre nytt søksmål. Eksempelvis om det anføres en ny rettelig begrunnelse, kan 

det være at søksmålsadgangen fortsatt er åpen.109  

 

I det følgende vil det først vurderes om avvisning fordi det ikke reises sak om ett rettskrav, 

medfører at senere sak om kravet er avskåret. I punkt 4.2.2.3. vil det bli foretatt tilsvarende 

vurdering av vilkårene om aktualitet og tilknytning. 

4.2.2.2 Vilkåret om rettskrav 

Vilkåret om rettskrav i tvisteloven § 1-3 (1) gir anvisning til en konkret vurdering av 

kravet, og det spiller således ingen rolle hvem som fremmer det. For gruppesøksmål følger 

vilkåret også implisitt av § 35-2 (1) litra a. For å kunne avgjøre om kravene har det samme 

rettslige grunnlag, må rettsregelen som pretenderes å komme til anvendelse nødvendigvis 

fastlegges. På denne bakgrunn kan det derfor spørres om retten skal ta selvstendig stilling 

til § 1-3 (1).  

 

For det tilfellet saken likevel avvises med hjemmel i § 1-3 (1), vil reglene om rettskraft 

avgjøre om senere saksanlegg fra potensielle gruppemedlemmer er avskåret, slik 

spørsmålet løses ved ordinære saksanlegg.  

 

                                                 
108 Schei m.fl. (2007) bind II s. 35. 
109 Om nye rettslige begrunnelser medfører at det er et nytt krav, beror på en vurdering av 

identitetsspørsmålet, jf. Robberstad (2006) s. 155-156. 
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I forhold til avvisning av gruppesøksmål må det likevel foretas en viktig sondring. Regelen 

om rettskraftens avvisningsfunksjon gjelder kun mellom partene, jf. § 19-15 (3). 

Kjennelsen har således bare negativ rettskraft overfor de potensielle gruppemedlemmer 

som står som saksøkere.110 For gruppemedlemmer som ikke er saksøkere, oppstår 

spørsmålet om også deres senere saksanlegg må avvises. 

 

Denne problemstilling har en klar parallell til ordinære søksmål hvor en dom eller 

kjennelse har positiv rettskraft overfor flere enn partene.111 Slike tilfeller løses ved at den 

foranstående rettslige avgjørelsen trekkes inn som et moment i totalvurderingen av § 1-3 i 

den nye saken.112 Jeg legger til grunn at dette også vil være løsningen for potensielle 

gruppemedlemmer.  

 

Etter dette kan avvisning fordi det ikke reises sak om rettskrav, medføre at adgangen til å 

reise nytt søksmål er avskåret for både saksøkere og potensielle gruppemedlemmer.  

 

4.2.2.3 Kravet til reelt behov i § 1-3 (2)  

Jeg vil så gå over til å vurdere om avvisning fordi det ikke foreligger reelt behov for 

avklaring, jf. tvl § 1-3 (2), kan forhindre et senere individuelt saksanlegg. Som nevnt 

innledningsvis er vurderingen todelt. Under aktualitetskravet må det foretas en vurdering 

av om avgjørelse i saken vil ha konkrete rettslige eller faktiske konsekvenser. 

Vurderingstemaet er altså sider ved kravet.113 Tilknytningskravet innebærer at 

konsekvensene må influere partenes rettsstilling.114 Således må det fastlegges hvem som 

                                                 
110 Hvem som er part i en sak avgjøres etter formelle kriterier, jf Rt 1988 s. 699 og Hov I (2007) s. 460. 
111 Rettslige avgjørelsers avledede rettkraft var tidligere ulovfestet rett, men følger nå av § 19-15 (1) in fine. 
112 Jf. Schei m.fl. (2007) bind II s. 865, og Robberstad (2006) s. 46 om tvml § 163 (tvl § 19-15) og tvml §§ 53 

og 54 (tvl § 1-3) 
113 Schei m.fl. (2007) bind I s. 73 med videre henvisninger.  
114 Schei m.fl. (2007) bind I s. 57. Som hovedregel kan det kun gås til sak om egne krav. Unntak forekommer 

der sterke reelle hensyn taler for dette. 
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pretenderer å ha et krav. Organisasjoners tilknytning til tvistegjenstanden er særlig regulert 

i § 1-4.115  

 

At aktualitetsvurderingen er en praktisk avvisningsgrunn ved gruppesøksmål kan belyses 

med et eksempel. Sett at tidligere ansatte begjærer gruppesøksmål fremmet, for å få 

fastsettelsesdom for at en kollektiv oppsigelse var ugyldig.116 Dersom selskapet i 

mellomtiden er gått konkurs, er arbeidsplassene uansett tapt og erstatning utelukket. En 

avgjørelse av kravet vil ikke få rettslige konsekvenser. Selv om det ikke er klart hvem som 

vil melde seg på gruppen, er det altså mulig å spare rettsystemet for et søksmål som ikke vil 

bære noen vei. Et senere individuelt saksanlegg kan da være avskåret, ut ifra de samme 

rettskraftsbetraktninger som i drøftelsen av § 1-3 (1).117  

 

For tilknytningskravet stiller dette seg noe annerledes. Hvis krav det skal treffes 

realitetsavgjørelse over i gruppesøksmål, er tidligst klart når fristen for å begjære 

gruppemedlemskap er gått ut.118 Før dette tidspunktet vet man ikke hvem 

tilknytningskravet må foreligge i forhold til. Retten kan altså ikke ta stilling til 

tilknytningsvilkåret når den tar stilling til om saken skal fremmes. Manglende tilknytning 

således ingen avvisningsgrunn etter § 35-4.  

 

Til dette tilkommer at reglene om hvem som kan reise søksmål i § 35-3 (1), indirekte 

medfører at retten tar stilling til tilknytningskravet. Reises søksmålet av en som kan være 

gruppemedlem, ligger det implisitt i dette et krav om tilknytning. 119 Der organisasjoner 

reiser søksmålet ligger tilsvarende i henvisningen til § 1-4, i § 35-3 (1) litra b. For det 

tilfellet retten kommer til at tilknytningskravet for saksøkeren(e) ikke er tilstede, vil det for 

                                                 
115 Generelle prosessforutsetninger viker for særlige søksmålsvilkår, jf. Schei m.fl. (2007) bind I s. 36. 
116 Eksemplet er inspirert av Rt 1989 s. 508. I denne dommen ble sak reist før oppsigelsene av 200 ansatte ble 

gjennomført. 
117 Se punkt 4.2.2.2. 
118 Jf. Ot.prp. nr. 51 s. 493. 
119 Prosessforutsetningene må foreligge for det enkelte gruppemedlem, jf. NOU 2001:32 B s. 994. 
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disse foreligge en kjennelse som rettskraftig avgjør tilknytningskravet. Siden saksøkeren er 

”part” i avvisningskjennelsen, vil det følge av § 19-15 (3) at ny sak i utgangspunktet er 

avskåret.  

 

4.2.2.4 Oppsummering 

Fra det ovennevnte kan sluttes at gruppesøksmål kan avvises fordi prosessforutsetningene 

ikke foreligger. Forskjellen mellom vurderingstemaene under aktualitets- og 

tilknytningsvilkåret, illustrerer at ikke alle søksmålsvilkårene er praktiske 

avvisningsgrunner. En må da spørre seg om disse i stedet burde tillegges betydning ved 

grupperegistreringen, slik den eneste praktiske løsningen er for tilknytningsvilkåret. Andre 

eksempler på dette kan være vilkårene om partsevne og rettskraft.  

 

I forhold til de alminnelige prosessforutsetninger, må det videre vurderes om tvisteloven 

kapittel 35 implisitt innebærer en særregulering av avvisningsgrunnene. Eksempelvis kan 

det spørres om prosessdyktighetskravet inngår i vilkåret i § 35-2 (1) litra d, da 

grupperepresentanten har all kompetanse til å foreta prosesshandlinger. 

 

Risikoen for at senere saksanlegg er avskåret, synes etter dette ikke særlig stor. 

Partsstillingen medfører at saksøkerne løper en større risiko for å bli avskåret fra senere 

søksmål. Organisasjoner som reiser sak etter § 35-3 (1) litra b, vil formodentlig ikke inneha 

noe materielt krav, og løper derved ingen risiko.120 

 

4.3 Kan søksmål som avvises sendes til videre behandling? 

Den andre problemstillingen som skal drøftes er om retten har anledning til å 

viderebehandle en sak som er avvist, i et ordinært søksmål.121 En slik problemstilling er 

                                                 
120 Lovgiver ser ut til å forutsette at gruppesøksmål i stor utstrekning skal føres med organisasjoner som 

initiativtaker og grupperepresentant, jf. blant annet Ot.prp. nr. 51 s. 337.  
121 Problemstillingen er kun aktuell for de som opptrer som saksøkere. 
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ikke upraktisk, i og med at saksøkeren sannsynligvis vil ha stor interesse i å få avgjort det 

materielle spørsmålet i saken.  

 

Loven regulerer ikke spørsmålet, slik som ved subjektiv kumulasjon hvor saksøker kan 

begjære videre behandling, jf. § 15-2 (4), jf. § 15-1 (4). Forarbeidene drøfter ikke denne 

siden ved avvisning av gruppesøksmål. På denne bakgrunn kan synes som en står foran et 

”lovgiverhull”, som domstolenes praksis må tette. 

 

Av de kjennelser som er avsagt i gruppesøksmål til nå, er én en avvisningskjennelse.122 I 

denne saken ble påstand om viderebehandling tatt til følge.123 Således er det allerede antatt 

at domsstolene har slik kompetanse.  

 

Spørsmålet som reiser seg etter dette er om videreføring er en god løsning som bør 

opprettholdes. Dersom de individuelle kravene har stor økonomisk verdi, synes det 

umiddelbart ubetenkelig å prosedere disse selvstendig. Der kravene er små derimot, taler 

proporsjonalitetshensyn mot at videreføring bør finne sted. Under redegjørelsen for rettens 

mulighet til å dele opp saken, drøftet jeg også problemstillingen, men da for 

gruppemedlemmer som utelukkes etter § 35-10 (1).124 Her konkluderte jeg med at det må 

være anledning til å viderebehandle saken, men at det utelukkede gruppemedlemmet selv 

må ta initiativet til dette. Betraktingene som fremkommer i den her refererte drøftelse, vil 

gjøre seg tilsvarende gjeldende ved avvisning etter § 35-4. Likevel finner jeg grunn til å 

utdype dette noe, da enkelte forhold stiller seg forskjellig i de to tilfellene.  

 

Der gruppemedlemmer utelukkes etter § 35-10 (1) er behandlingen av sakens materielle 

side allerede påbegynt. Ved avvisning er saken ikke kommet lengre enn til 

fellesbehandlingsspørsmålet. Dette kan få betydning ved vurderingen av om saken skal 

behandles videre. For eksempel vil stevningen i gruppesøksmålet inneholde argumentasjon 

                                                 
122 Oslo tingretts kjennelse av 28. november 2008. 
123 Jf. Abelseth (2009). 
124 Se over i punkt 2.3. 
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som ikke hører hjemme i et individuelt søksmål og omvendt. Blant annet vil ikke påstanden 

kunne overføres. Er gruppesøksmålet avgrenset til fastsettelsesdom for ansvarsgrunnlag, 

må hele sakens karakter endres dersom det individuelle søksmålet skal ende i en 

fullbyrdelsesdom. Ytterligere saksforberedelse er derved nødvendig, og de 

prosessøkonomiske effekter ved videreføring må revurderes. 

 

Videre reiser videreføring av saken ved avvisning et spørsmål om retten skal henvise saken 

til forliksbehandling, jf § 4-2.125  

 

Som hovedregel skal alle saker som omfattes av § 6-2 (2) 1. punktum behandles av 

forliksrådet.126 Ved videreføring etter avvist gruppesøksmål, må det undersøkes om 

gruppesøksmålsanlegget skal innebære et unntak fra hovedregelen utover de tilfeller som 

reguleres av § 6-2 (2) 2. punktum. Fordi forliksrådets behandling ikke aktualiseres ved 

subjektiv kumulasjon, taler hensynet til konsistens i regelverket mot henvisning etter 

tvl § 4-2. Sett i sammenheng med forskjellene i forberedelse av gruppesøksmål og ordinære 

søksmål, taler forliksrådets sammensetning av ikke-jurister også mot at saken henvises.127 

 

Mot dette står forliksrådsordningens begrunnelse om at små krav vil kunne finne sin 

løsning der.128 Gruppesøksmål vil antakelig finne sin berettigelse ved små krav, og 

hensynene bak forliksrådsordningen taler for henvisning. Videre er forliksrådets 

behandling langt billigere enn tingrettens, og både samfunnet og enkeltindivider kan 

redusere sine kostnader.129 I lys av prosessøkonomiske hensyn, taler også dette for 

henvisning. For saker som avvises som gruppesøksmål, vil en regel om henvisning til 
                                                 
125 I det videre forutsettes at den individuelle saken, tenkt gruppesøksmålet bort, ville vært omfattet av den 

obligatoriske forliksrådsbehandlingen i § 6-2 (2). 
126 Reglene om forliksrådsbehandling gjelder ikke ved gruppesøksmål, jf. Ot.prp. nr. 51 s. 492. 
127 Stevningen skal tre i stedet for forliksklage, jf. § 4-2 in fine, og er forliksrådets eneste grunnlag under 

forberedelsen av møtebehandlingen, se Ot.prp. nr. 51 s. 99 f. Det kan spørres om en gruppesøksmålsstevning 

vil kunne tjene som slikt grunnlag. 
128 Ot.prp. nr. 51 s. 95. 
129 Ot.prp. nr. 51 s. 43. 
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forliksrådet innebære at retten kun kan viderebehandle saker som ikke skal behandles av 

forliksrådet, jf. § 6-2 (2). 

 

Ved ordinære saksanlegg skal saker om små formuesverdier gå etter reglene om 

småkravsprosess, jf. tvisteloven kapittel 10. Gruppesøksmål går aldri etter disse reglene, 

jf. § 10-1 (3) litra a. For det tilfellet et medlem trer ut av gruppesøksmålet kommer 

småkravsprosessens regler til anvendelse, forutsatt at individuelt søksmål reises parallelt og 

vilkårene for småkravsprosessen er oppfylt.130 Jeg legger til grunn at dette gjelder 

tilsvarende ved videreføring etter avvisning. Dette vil kunne avhjelpe at kravet som 

videreføres synes uproporsjonalt lite i forhold til en videre behandling etter 

allmennprosessens regler.  

 

Etter dette taler flere hensyn for at videreføring kan skje, men det finnes også klare 

mothensyn. Dersom videreføring skal være en god regel, må retten foreta en konkret 

vurdering i den enkelte sak, og kun der dette er initiert av saksøker. Til dette bemerkes at 

dersom lovgiver ønsket tilsvarende lav søksmålsterskel for små krav som prosederes alene, 

måtte de generelle reglene vært utformet annerledes. Det individuelle kravets størrelse vil 

således være et moment av vekt. 

 

4.4 Hvem bærer saksomkostningene når gruppesøksmål avvises? 

Den siste problemstillingen jeg vil drøfte under dette punktet, er hvordan saksomkostninger 

skal fordeles ved avvisning. Saksomkostningsspørsmålet vies i det praktiske liv mye tid, da 

ileggelse av ansvar kan være en betraktelig økonomisk byrde. I en tid fremover, mens 

gruppeprosessen utvikles, vil det måtte påregnes store omkostninger ved gruppesøksmål. 

Så lenge det ikke er opprettet fond eller fri rettshjelpsordninger til å avhjelpe, vil 

problemstillingen således være svært relevant.131  

                                                 
130 NOU 2001:32 A s. 340. 
131 Saksomkostningsreglene er gitt anvendelse på gruppesøksmålene for å utgjøre en skranke for ufunderte 

søksmål, jf. Ot.prp. nr. 51 s. 332. 
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Spørsmålet om fordeling av saksomkostninger ved gruppesøksmål ble drøftet under 

lovforberedelsen, og det ble konkludert med at på enkelte punkter måtte spørsmålet 

reguleres spesielt.132 For det tilfellet saken fremmes, gir tvl § 35-6 (3) retten hjemmel til å 

fordele ansvar for saksomkostninger innad i gruppen.133 Hva gjelder ansvaret utad, kan 

saksøkte i henhold til tvl §§ 35-12 (1) og 35-14, holde grupperepresentanten ansvarlig for 

det fulle beløp.134  

 

Dersom søksmålet avvises, har kapittel 35 ingen saksomkostningsregler. Heller ikke 

utmåling av ansvarsbeløpet er regulert særskilt. Man er således henvist til de alminnelige 

regler i tvisteloven kapittel 20.135 Dette innebærer i utgangspunktet at saksøkte som vinner 

saken, skal ha erstattet sine nødvendige saksomkostninger, jf. § 20-2 (2), jf. (1), og § 20-5. 

Avvisning av gruppesøksmål er en avgjørelse i saksøktes favør, og siden påstanden er at 

søksmålet fremmes, vil saken være vunnet fullt ut. Tilsvarende gjelder dersom saken 

heves.136 Spørsmålet som da oppstår er hvem saksøkte kan kreve saksomkostningene 

dekket av.  

 

Ansvarssubjektet for omkostningsansvar er saksøker, jf. § 20-7 (1). Da det ikke er gjort 

unntak fra denne regelen ved gruppesøksmål, kan kun den eller de som står som saksøker 

                                                 
132 NOU 2001:32 A s. 492 og NOU 2001:32 B s. 997, jf Ot.prp. nr. 51 s. 498. 
133 Fordi ansvaret oppstilles som et vilkår for registrering, får bestemmelsen kun anvendelse når saken 

fremmes. 
134 Når saken avvises oppnevnes ingen grupperepresentant. 
135 Ot.prp. nr. 51 s. 498 og Schei m.fl. (2007) bind II s. 1627.  
136 Se Oslo tingretts kjennelse av 16. oktober 2008. Gruppesøksmål  var begjært, jf. Nesdal (2009). Saken ble 

hevet da den rettslige interesse falt bort. Retten fant at hevingen i denne konkrete saken medførte at 

saksøkerene hadde vunnet fullt ut, og staten som var saksøkt ble ilagt fulle omkostninger. 
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holdes ansvarlig for omkostningene ved avvisning.137 Spørsmålet om fordeling mellom de 

potensielle gruppemedlemmene oppstår følgelig kun når flere står som saksøkere. 

 

I henhold til tvl § 20- 6 (1) skal retten i saker med flere saksøkere fastsette 

saksomkostningsansvaret for den enkelte. Hovedregel er altså at saksøkerne er proratarisk 

ansvarlige.138 Alternativt kan retten etter tvl § 20-6 (2) bestemme at saksøkerne er 

solidarisk ansvarlige for hele eller deler av beløpet. For det tilfellet solidaransvar blir ilagt, 

kan de ansvarlige kreve at retten også skal fastlegge ansvarsforholdet innad, 

tvl jf. § 20-6 (2), siste punktum.139 

 

I en kjennelse fra Oslo tingrett, fant retten likevel at tvl § 20-6 ikke fikk direkte 

anvendelse.140 Kjennelsen hever saken for 28 av saksøkerne som ønsket å trekke seg fra 

søksmålet før spørsmålet om å fremme saken var avgjort.141 Resultatet i 

omkostningsspørsmålet samsvarer likevel med det som følger av tvl § 20-6. De 28 ble kjent 

solidarisk ansvarlige for den del av de påløpte omkostninger som kunne tillegges 

behandlingen av deres krav. I henhold til min konklusjon om at § 20-6 kommer direkte til 

anvendelse, belyser kjennelsen at avgjørelser kompliseres unødvendig dersom retten ikke 

er bevist på at før saken er fremmet, foreligger intet gruppesøksmål. 

 

                                                 
137 Denne problemstillingen tydeliggjør at før saken fremmes er det ikke noe gruppesøksmål, jf. definisjonene 

i § 35-1. Når flere opptrer som saksøkere, er dette fordi alle pretenderer å ha krav om at søksmålet fremmes. 

Disse kravene kumuleres etter § 15-2 (1). 
138 Jf. Krüger (1991) s. 81. 
139 Solidaransvar kan etter denne bestemmelsen ilegges etter en konkret skjønnsvurdering. Da tvml § 178 

videreføres, er tidligere praksis og teori er relevant. Se Schei m.fl. (2007) bind I s. 940. 
140 Oslo tingretts kjennelse av 14. mars 2009, avsagt i forbindelse med den Ringnes Park-saken. 
141 I hovedsøksmålet er det feilaktig blitt nedlagt påstand om de materielle kravene. Kjennelsen etterlater 

således tvil om det er de materielle kravene, eller om det er krav om fremme av gruppesøksmål som trekkes. 

Hevingskjennelsen innebærer uansett at saksøkte i forhold til de 28 som trekker seg, har vunnet saken.  
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Et ytterligere eksempel på en saksomkostningsavgjørelse som kan drøftes, er kjennelsen fra 

Oslo tingrett hvor gruppesøksmålet ble avvist.142 Saksomkostningsspørsmålet ble utsatt til 

avgjørelsen som avslutter saken fordi retten tok til følge begjæringen om videre behandling 

som ordinært søksmål. Til dette kan for det første innvendes at selv om kun én opptrer som 

saksøker, kan flere potensielle gruppemedlemmer ha vært involvert i prosessen frem til 

stevning. Forarbeidene forutsetter at det er full anledning til å inngå avtaler med potensielle 

gruppemedlemmer om finansiering av gruppesøksmålet, også for det tilfellet saken 

avvises.143 Saksøkeren er derved avhengig av at saksomkostningene fastlegges for å kunne 

rette et tilbakebetalingskrav mot andre potensielle gruppemedlemmer.  

 

For det andre bemerkes at § 20-8 (1) tvilsomt hjemler en slik beslutning. I henhold til 

bestemmelsen skal saksomkostningsspørsmålet avgjøres når saken avsluttes i instansen. 

”Saken” er etter § 35-4 om gruppesøksmålet skal fremmes, og avvisning avslutter derfor 

spørsmålet i instansen. Sett fra saksøktes side vil også avklaring av saksomkostningene 

være ønskelig. For det første ut ifra et tidsaspekt. En ny og individuell sak kan trekke ut i 

tid, og saksøkte må vente lenge for å få dekket sitt krav. Videre vil kravet vokse etter hvert 

som saken går videre, og jo større kravet er, jo vanskeligere kan det være å få det dekket. 

Dersom saksomkostningene fastlegges ved avvisning, tjener kjennelsen også som 

tvangsgrunnlag omkostningskravet. 

 

4.5 Oppsummering av avvisningsproblematikken 

Problemstillingene som er drøftet i punkt 4 tydeliggjør særlig tre forhold. For det første at 

kjennelsen som avsies etter § 35-4 utgjør et viktig skjæringspunkt. Frem til dette 

tidspunktet er hovedfokuset i saken om søksmålet skal fremmes eller ikke. Først etter at 

saken er fremmet kan den konsentreres om den materielle tvisten. Hvordan spørsmål i 

forbindelse med saken løses etter kjennelsestidspunktet, beror på om saken fremmes eller 

avvises. 

                                                 
142 Oslo tingretts kjennelse av 28. november 2008. 
143 Jf. Ot.prp. nr. 51 s. 495.  
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Videre kan fremholdes at saksøkerantallet ikke må tillegges vekt i § 35-4-kjennelsen. Blant 

annet kan mulig omkostningsansvar kan ha hatt betydning for om én eller flere opptrer på 

saksøkersiden. Særlig kan dette tenkes i saker hvor en stor organisasjon, eller et 

ressurssterkt potensielt gruppemedlem, reiser sak på vegne av mange små aktører. En 

vektlegging av saksøkerantallet, kan derved medføre at forutsetningen om at 

gruppesøksmål skal senke søksmålsterskelen ikke slår til.144  

 

For det tredje må retten på samme måte som ved ordinære søksmål, vurdere om de 

alminnelige prosessforutsetninger er tilstede. Her skiller gruppesøksmålene seg fra 

alminnelige saksanlegg, ved at det må skilles mellom kravet om at søksmålet fremmes og 

de materielle bakenforliggende kravene. 

                                                 
144 NOU 2001:32 A s. 490. 
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5 Domstolenes praktisering av reglene 

5.1 Eksempler til etterlevelse? 

Som fremholdt innledningsvis i oppgaven, vil jeg i dette punktet analysere to kjennelser. 

Begge er avsagt i henhold til tvl § 35-4, og er på skrivende tidspunkt landets eneste 

kjennelser som tar stilling til om gruppesøksmål skal fremmes. Analysen konsentreres først 

og fremst om rettens behandling av likhetsvilkåret. Også andre sider ved gruppeprosessen 

vil bli trukket fram, så sant kjennelsene gir grunnlag for dette. Avslutningsvis følger en 

vurdering av hvilken vekt de to kjennelsene bør tillegges i senere saker, følgelig om de er 

eksempler til etterlevelse. 

5.2 Godkjenningskjennelse fra Nord-Troms tingrett 

5.2.1 Kort om faktum 

Den første kjennelse som er blitt avsagt i etter tvisteloven § 35-4 i Norge, er avsagt av 

Nord-Troms tingrett den 14. november 2008.145  

 

Søksmålet ble reist av 58 av seksjonseiere i en blokk, hvor det hevdes at det foreligger 

mangler. De 58 utgjør ca 90 % av det totale antall beboere. I alt 15 mangler er anført i 

saken hvorav samtlige relaterer seg til fellesarealer. Saksøkt er utbygger for blokken. Forut 

for gruppesøksmålet er det blitt reist sju individuelle søksmål vedrørende samme blokk, 

som alle ble løst i minnelighet. Det var tvist om likhetsvilkåret i tvl § 35-2 (1) litra a var 

oppfylt. 

                                                 
145 Hovedforhandling var berammet uke 13/2009. Siste forhandlingsdag ble utsatt for å innhente ytterligere 

bevis, jf Gamst (2009). 
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5.2.2 Analyse av rettens behandling av vilkårene i § 35-2 

Jeg ser først på rettens vurdering av vilkårene i § 35-2. 

 

Premissene åpner med å fastslå at det fremstår som ”rimelig klart” at vilkåret om likhet er 

tilstede. Dommeren ser først hen til kravenes faktiske side, i og med påpekelsen av at det 

foreligger mangler. I tillegg fremholdes at ulempene ved manglene er lik for alle de 

berørte. Retten går ikke inn og prøver pretensjonene på dette punktet, hvilket må være 

korrekt.146  

 

Manglene som sådan er klart nok rettstiftende faktiske forhold, som bringer reglene om 

mangelsbeføyelser til anvendelse. På kjøpsrettens område er likevel sjeldent mangler de 

eneste relevante rettsfakta. Da kravenes hjemmel ikke fremholdes, og heller ikke hva slags 

krav som fremmes, kan det vanskelig fastslås hvilke andre faktiske forhold dette måtte 

være i denne saken.147 For det tilfellet bustadoppføringslova er det relevante rettslige 

grunnlag, må for det første overtakelsestidspunktet fastlegges, jf. buofl § 28. All den tid 

overtakelse kan ha skjedd på forskjellige tidspunkt er det ikke sikkert alle kan gjøre 

mangelen gjeldende. For det andre er det et vilkår at det er bitt reklamert innen rimelig tid, 

jf. buofl § 30. Reklamasjon må fremsettes av hver enkelt kravshaver, og kan derfor 

innebære individuelle forkjeller. Rettsstiftende faktiske forhold som dette, trekkes ikke inn 

i likhetsvurderingen.  

 

Dommerens vurdering av hvor mange som er berørt av de ulike mangler, fremstår som en 

vurdering av om mangelskravene tilkommer ”flere rettsubjekter”, jf. tvl § 35-2 (1) litra a.148 

Å fastlegge en tilstrekkelig sannsynlighet for at flere innehar et materielt krav som kan 

fremmes, fremstår som en metodisk korrekt vurdering.  

 

                                                 
146 Prøving av dette vil være å ta stilling til realiteten.  
147 Analysen baseres alene på kjennelsen. Kravene som er reist i saken er prisavslag, jf. Gamst (2009). 
148 Alternativt kunne dette ha vært en vurdering gruppens potensielle størrelse. I og med uttalelser i 

kjennelsen om at dette ikke er et relevant moment, legges ikke dette tolkningsalternativet tilgrunn.  
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I forhold til likhetskravets rettslige side, fremholdes at flere leiligheter er blitt solgt siden 

oppføringen av bygget. Disse rettsfakta er relevante i forhold til om det er 

bustadsoppføringslova eller avhendingslova (avhl) som kommer til anvendelse.149 Da 

kravene hjemles i to forskjellige lover, er det rettslige grunnlaget ikke det samme. Retten 

burde således tatt stilling til om det rettslige grunnlaget likevel var i det vesentlige likt. 

Alternativt kunne muligheten til å opprette undergrupper blitt vurdert, men slike 

betraktninger trekkes ikke inn. Derimot fastslår dommeren at rimelighet taler for at saken 

skal fremmes. Under henvisning til drøftelsen i punkt 3.5., tør hevdes at hensynet i denne 

saken ikke er relevant.150  

 

I forbindelse med det ovennevnte fremholdes at det ikke er kjent for retten hva som er 

opplyst i forbindelse med salgene av leilighetene. Slike rettsfakta kan være relevante i 

forhold til mangelsbedømmelsen, og således en del av det faktiske grunnlaget for de som 

må påberope seg avhendingsloven, jf. avhl § 3-7. Uttalelsen impliserer således at retten 

ikke vet om det faktiske grunnlaget er likt. 

 

Drøftelsen av de øvrige vilkårene i § 35-2, er kort. I forhold til litra b er dette mindre 

betenkelig. Hva gjelder litra c og d, kunne disse fortjent noe nærmere omtale. En 

sammenligning med andre prosessformer foretas ikke, og heller ikke om vilkårene til 

grupperepresentanten er oppfylt.151  

 

                                                 
149 Analysen foretas på bakgrunn av kjennelsen. Under hovedforhandlingen har saksøkte valgt å frafalle 

anførselen om at avhendingslova må legges tilgrunn for enkelte. Således behandles saken som om det 

rettslige grunnlaget er likt, jf. Gamst (2009). 
150 Kravets størrelse er av saksøker anslått til 7 millioner, og til 1,5 millioner av saksøkte, jf Gamst (2009). At 

rimelighetshensyn hovedsakelig vil vekt ved små krav, taler mot hensynets vektlegging i denne saken. 
151 Retten har ikke vurdert hvordan den felles domsslutning skal utformes, men forutsetter at det må sondres 

mellom manglene i domsslutningen, jf. Gamst (2009). På denne bakgrunn kan det spørres om subjektiv 

kumulasjon ville vært et bedre alternativ.  
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5.2.3 Oppfyller kjennelsen vilkårene i § 35-4? 

Fordi retten i denne saken kommer til at gruppesøksmålet skal fremmes, må kjennelsen 

oppfylle visse materielle vilkår. I det følgende vil det bli vurdert om den foreliggende 

kjennelsen oppfyller kravene som oppstilles i § 35-4 (2).  

 

For det første skal retten beskrive rammene for søksmålet. At dette skjer på en klar og 

entydig måte, er sentralt for den videre behandlingen. Blant annet har rammene betydning 

for grupperegistreringen. I den foreliggende saken fastsettes rammene til de anførte 

mangler. Rettens begrunnelse inneholder ingen presisering av hvilke disse er. De som 

ønsker å melde seg på søksmålet, er således henvist til saksøkernes anførsler ved 

vurderingen av om de kan være gruppemedlemmer. Rammetrekningens vaghet forsterkes 

av at manglene ikke er knyttet opp mot noen hjemmel. For den utenforstående leser 

fremstår denne siden av kjennelsen som en svakhet. Utformingen kan muligens forklares i 

og med uttalelser som indikerer at retten anser saksøkerne som registrerte 

gruppemedlemmer, jf. tredje setning i femte avsnitt. Prosessformen åpner ikke for slik 

automatisk registrering. I denne konkrete saken kan det være at korrespondansen har vært 

slik at de involverte likevel anser den som forsvarlig behandlet. Til dette bemerkes at slik 

korrespondanse ikke vil være kjent for andre potensielle gruppemedlemmer. 

 

I forlengelsen av dette bemerkes at kjennelsen ikke stenger for at andre enn saksøkerne kan 

melde seg på. I henhold til §§ 35-4 (2) litra c skal det også fastsettes frist for påmelding, 

som i denne saken settes til 1. desember 2008.  

 

Kjennelsen skal også fastlegge medlemmenes maksimale saksomkostningsansvar, 

jf. § 35-4 (2) litra d. Dette blir i den foreliggende sak fastsatt til ti tusen, hvilket utgjør et 

beløp som alle saksøkerne utenom to, har holdt tilbake. Tilsynelatende innbetales altså ikke 

sikkerhetsbeløpet, og saksøkte har ingen reell sikkerhet for et mulig saksomkostningskrav. 

Dersom saksøkte vinner saken, vil det være fordi det ikke foreligger mangler som gir 

boligeierne krav på prisavslag. Saksøkte vil derfor ha krav på både restkravet og 
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saksomkostningene. Da det heller ikke vurderes om grupperepresentanten er søkegod, 

fremstår saksøktes risiko for å ikke få dekkets sine potensielle krav som stor.  

 

Kjennelsen utpeker hvem som skal være grupperepresentant, samt at saken føres etter 

påmeldingsalternativet. Vilkårene i litra e og b er således oppfylt, og kjennelsen er i tråd 

med § 35-4 (2). 

 

Avslutningsvis bemerkes at kjennelsen legger listen for om vilkårene er oppfylt svært lavt, 

hvilket kan være et utslag av at vilkårene ikke behandles tilstrekkelig grundig. Tatt i 

betraktning at saksbehandlingen ikke ble begrenset til stevning og tilsvar, er tilsynelatende 

både hensynet til kontradiksjon og sakens opplysning godt ivaretatt. Således kan også 

tenkes at kjennelsen ikke gjenspeiler det avgjørelsesgrunnlaget som dommeren faktisk har 

bygget sin avgjørelse på. Som rettesnor i senere saker derimot, er likevel premissene noe 

knappe. 

 

5.3 Avvisningskjennelse fra Oslo tingrett  

5.3.1 Kort om faktum 

Den andre kjennelsen som tar stilling til om gruppesøksmål skal fremmes, er avsagt av 

Oslo tingrett den 28. november 2008. Her var det spørsmål om behandling av krav om 

dagmulkt for forsinket byggeprosjekt egnet seg som gruppesøksmål. En av seksjonseierne 

tok på vegne av flere interesserte ut søksmål mot utbygger av boligene. Om lag 20 andre 

seksjonseiere hadde meldt sin interesse til saksøkerens prosessfullmektig. Saksøker 

fremholdt i stevningen at dagmulktskravet anslagsvis kunne gjelde ca 240 leiligheter.  

 

Prosjektet skulle vært ferdig ultimo 2007. På kjennelsestidspunktet var boligprosjektet ennå 

ikke ferdigstilt.  
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5.3.2 Analyse av rettens behandling av vilkårene i § 35-2 

En overordnet betrakting ved denne kjennelsen er at rettens metodiske tilnærming 

hovedsaklig er på linje oppgavens punkt 3.3. 

 

For det første tas utgangspunkt i den anførte hjemmel, som i dette tilfellet er buofl § 18. 

Likevel stopper retten med dette og tar ikke stilling til hvilke vurderinger 

hjemmelsgrunnlaget nødvendiggjør. Heller ikke påpekes hvilke rettsfakta som bringer den 

til anvendelse. Derimot påpekes tre forhold som kan innebære forkjeller i de faktiske og 

rettelige grunnlagene. Disse ”anses ikke som uvesentlige”, men dommeren finner ikke 

grunn til å gå nærmere inn på likhetsvurderingen.152 

 

En nærmere analyse av disse tre forholdene, viser at de relateres både til kravenes rettslige 

og faktiske side. De to første punktene er rettsfakta som er med på å fastlegge 

rettsgrunnlaget for de potensielle gruppemedlemmenes krav. I første punkt påpekes at ikke 

alle er forbrukere, slik at buofl ikke får anvendelse for disse. Det andre forholdet er at 

enkelte leiligheter ble kontrahert før buofl fikk anvendelse på denne type boliger, 

jf. buofl § 1a. Således må det være korrekt at det rettslige grunnlaget ikke er det samme, 

men spørsmålet om de likevel er tilstrekkelig like stilles ikke.153 Heller ikke spørsmålet om 

forskjellene kan avhjelpes ved opprettelsen av undergrupper, eller ved at rammene trekkes 

snevrere. En mulig løsning ville vært og fremme saken for forbrukerne hvis eiendomskjøp 

er skjedd etter lovendringen. 

 

For det tredje trekkes frem at det kan være ulikheter med tanke på hvilken salgsinformasjon 

som er gitt, hvilket refererer seg til kravenes faktiske grunnlag. Informasjon om 

byggeprosjektet, vil kunne ha betydning for en eventuell mangelsvurdering. Jeg nøyer meg 

her til å vise til min drøftelse under punkt 3.4.2 hvor kjennelsen ble trukket frem som 

eksempel. Kun salgsinformasjon som belyser overtakelse eller ferdigstillelese er relevant 

                                                 
152 Kjennelsen s. 4. 
153 Jf. punkt 3.5. 
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for likhetsvurderingen i denne saken, da overskredet avtalt overtakelse er det rettsfaktum 

som utløser dagmulktskrav etter buofl § 18.  

 

Retten konkluderer ikke i likhetsvurderingen, men går over til å drøfte om gruppeprosessen 

vil være den mest hensiktsmessige behandlingsmåten, jf. § 35-2 (1) litra c. Igjen ses hen til 

de opplistede forskjeller, som i utgangspunktet hører hjemme i likhetsvurderingen, jf. over. 

Uavhengig av hvor man plasserer vurderingen av individuelle forholds kompliserende 

karakter, så mener jeg dommeren litt for enkelt slår fast at inndelingsmulighetene fremstår 

som problematiske. Dersom saken var blitt fremmet kun for krav som kan hjemles i buofl, 

ville forskjellene i stor grad vært avhjulpet.  

 

Videre fremholder retten partenes ulike anslag om gruppens størrelse som et moment mot 

gruppesøksmålsformen i denne saken. Gruppens potensielle størrelse kan klart nok være av 

betydning under litra c. Usikkerheter omkring hvor mange som vil melde seg på derimot, 

stiller jeg meg tvilende til om er et relevant argument.154 Verken lov eller forarbeider 

oppstiller krav om at det eksakte antall skal kunne fastlegges. I denne saken fremholdt 

saksøker 240 mulige, mens saksøkte antydet 299. I forhold til den praktiske avvikling kan 

det spille liten rolle med 60 gruppemedlemmer fra eller til, så lenge tallet uansett er så høyt. 

  

Til tross for at retten verken finner at vilkåret i litra a eller c er oppfylt, vurderes mulighet 

for å oppnevne grupperepresentant. Heller ikke dette vilkåret anser retten for oppfylt. Dette 

fordi det ikke er godtgjort at saksøker er villig til å stille som representant. Under 

saksforberedelsen ble det ikke avholdt rettsmøter eller prosesskriftutveksling utover 

stevning og tilsvar.155 Her kan stilles spørsmål ved om dette punktet burde vært nærmere 

belyst før retten traff sin avgjørelse.156 Kravet til at grupperepresentanten må være søkegod 

i § 35-9 (3) 2. punktum, behandles derimot ikke.  

                                                 
154 Ot.prp. nr. 51 s. 493. 
155 Abelseth (2009). 
156 Særlig sett i sammenheng med rettens veiledningsplikt i § 11-5. 
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5.3.3 Stilles vilkår til avvisningskjennelsen? 

Da gruppesøksmålet avvises i denne saken, oppstilles ingen materielle vilkår til kjennelsen 

i kapittel 35. Kjennelsen må likevel fylle de krav som følger av de generelle regler i 

tvl § 19-6. Til tross for at denne saken ikke ble anket, så viser analysen viktigheten av at 

også kjennelser begrunnes. All den tid skjønnsutøvelsen på flere punkter kan stilles 

spørsmål ved, medfører de relativt klare domspremissene at disse kan skilles ut til en 

eventuell ankesak. Da en avvisning ikke er til hinder for at gruppesøksmål begjæres på nytt 

over samme krav, er begrunnelsen også viktig for å fastlegge hvordan vilkårene kan 

avhjelpes. I en ”testperiode” fremhover burde det på denne bakgrunn kunne forventes en 

ekstra grundighet i rettens begrunnelser.  

 

Tolkingen og drøftelsen av likehetsvilkåret i punkt 3 konkluderte med at det skal legges en 

streng norm tilgrunn. Dette synes også å være rettens holdning i den foreliggende 

kjennelse. 

  

5.4 Vurdering av kjennelsene 

De to kjennelsene som er behandlet overfor er på flere punkter svært forskjellig. Jeg nøyer 

meg med å trekke frem de to mest sentrale. 

 

For det første er antall saksøkere i Nord-Troms-kjennelsen høyt mot kun den ene i Oslo-

kjennelsen. Av hensyn til fordeling av saksomkostninger dersom saken ikke fremmes, kan 

det være praktisk at flere opptrer på saksøkersiden. Videre kan det gi retten et inntrykk av 

at gruppen er så stor at saken bør fremmes.  

 

For det andre viser Nord-Troms-kjennelsen hvor det ble avholdt planleggingsmøte, 

jf. tvl § 9-4, at hensynet til sakens opplysning taler for at saksforberedelsen strekkes lengre 

enn til stevning og tilsvar. I Oslo-kjennelsen ble ingen ytterligere saksforberedelse foretatt. 

I og med ordningens korte levetid, kan det spørres om retten bør være varsom med å treffe 
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avgjørelser for tidlig i saksforberedelsen. Mot dette står hensynet til å holde sakens 

omkostninger på et lavt nivå. 

 

Felles for kjennelsene er det at vilkårene for å fremme saken er strukket langt, om enn i 

hver sin retning. I Nord-Troms legges listen veldig lavt, mens i Oslo er den igjen kanskje 

for høy. Mulighetene til å ”skjære til” og dele opp saken, blir ikke benyttet, selv om dette 

på flere punkter ville vært legitimt. Etter dette fastholder jeg at kjennelsene ikke 

nødvendigvis er eksempler til etterlevelse.  
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6 Konklusjon 

Innledningsvis formulerte jeg problemstillingen:  

 

Hvilke praktiske utfordringer reiser seg fra reglene om gruppesøksmål?  

 

Deretter ble hensynene som begrunner ordningen redegjort for. På mange områder synes 

gruppesøksmålsreglene å ivareta hensynene på en god måte, men ved å drøfte reglene og 

enkeltproblemstillinger, har oppgaven likevel vist at mot disse ”pro” står også noen 

”contra”. Mothensynene viser seg ved at den praktiske gjennomføringen av reglene byr på 

utfordringer, som av og til må løses på tross av lovens formål. 

 

Hensynet til prosessøkonomi er særlig sentralt i gruppeprosessen. En gjennomgang av 

reglene viser at de på enkelte punkter er utformet slik, at dette hensynet ikke nødvendigvis 

ivaretas på best mulig måte. Eksempelvis taler prosessøkonomiske hensynet for at saker 

automatisk videreføres ved avvisning. Min vurdering av dette er at en slik regel ikke 

innebærer en god løsning.  

 

På enkelte områder ser den nye prosessformen i seg selv ut til å være ressurskrevende.157 

Selv om domstolen vil spare ressurser ved at krav kan behandles sammen, så pålegges den 

også plikter som det vil koste å utføre. For det første skal det avsies en kjennelse etter 

§ 35-4, hvor det må tas selvstendig stilling til om vilkårene for gruppesøksmål er tilstede. 

Drøftelsen av likhetsvilkåret og analysen i punkt 5 viser at store ressurser vil måtte settes 

inn før denne avgjørelsen kan treffes. Også rettens plikt til å varsle alle potensielle 

gruppemedlemmer, samt avgjørelse av disses begjæring om registrering, innebærer 

                                                 
157 Ot.prp. nr. 51 s. 332. 
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merarbeid for domsstolene. I saker med mange gruppemedlemmer kan særlig 

registreringen innebærer store arbeidsmengder der det er tvil om prosessforutsetningene 

foreligger for det enkelte medlem. Slike forhold vil redusere den prosessøkonomiske 

vinningen, men om hele den samfunnsmessige gevinsten derved spises opp, vil på det 

nåværende tidspunkt kun bli spekulasjoner.  

 

At retten i en innkjøringsperiode må innvilge ekstra ressurser til å veilede partene under 

forberedelsen av saken, kan ikke tillegges vekt i negativ retning. At dette også medfører at 

partenes prosessfullmektiger vil måtte legge inn ekstra ressurser og arbeidstimer, er til dels 

erkjent i forarbeidene. Under drøftelsen av økonomiske hensyn og omkostninger peker 

utvalget på at selv om kollektiv behandling kan gjøre prosessen billigere, så forutsettes 

småkravhavernes økte bruk av rettsystemet av at saksomkostningene ved gruppesøksmål 

holdes lave.158  For en forbruker som kan ”tjene” 1000 kroner ved å melde seg på et 

gruppesøksmål, virker det avskrekkende å risikere titusener i saksomkostninger. På denne 

bakgrunn kan det synes nødvendig at samfunnet på enkelte områder påtar seg en betydelig 

del av omkostningsansvaret.159 Der saken reises av en økonomisk sterk organisasjon som 

garanterer for mulig omkostningsansvar, vil dette problemet ikke oppstå. 

 

I land uten tilstrekkelige rettshjelpsordninger har det utviklet seg en omkostningspraksis 

som ikke er ønsket ved innføringen av gruppeprosess i Norge. I USA er det vanlig at 

advokater påtar seg å føre erstatningssaker uten godtgjørelse. Til gjengjeld får advokaten en 

prosentandel av erstatningen som tilkjennes, gjerne opptil 50 %, en såkalt ”contingency 

fee”. I England opereres med ”conditional fees” som innebærer at advokaten kun får salær 

om saken vinnes.160 Ordninger som disse kan være betenkelige ut ifra den egeninteressen 

advokaten får i saken, samt at gruppemedlemmene ikke får full nytte av den erstatningen de 

                                                 
158 NOU 2001:32 A s. 491. 
159 Saksomkostningenes handlingsdirigerende funksjon er positiv i mange sammenhenger, men for 

velfunderte krav som ikke fremmes på grunn av omkostningsrisikoen er dette uheldig, jf. Ot.prp. nr. 51 s. 

276. 
160 Jf.  NOU 2001:32 A s.538 og Ot.prp. nr. 51 s. 337-339. 
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blir tilkjent. Opprettelsen av fond som kan subsidiere saksomkostningene anses som en 

mindre betenkelig, og nødvendig løsning. 

 

Advokatforeningen var blant høringsinstansene som gikk imot ordningen med 

gruppesøksmål.161 Blant annet ble det argumentert med at utvalgets behovsanalyse ikke var 

korrekt, og at småkravene som faller utenfor eksisterende søksmålsmuligheter ikke utgjør 

et tilstrekkelig antall til å legitimere ordningen.162 Hvor stort behovet vil bli avhenger 

særlig av to faktorer. For det første er det av betydning hvilke tvister som blir reist for 

domsstolene. Samfunnet har alternativer til rettslig prøving, som kan både løse opp i 

konfliktsituasjoner og virke handlingsdirigerende. For eksempel vil utvikling av 

utenrettslige kontrollorganer kunne redusere antall forbrukertvister. For det andre står vi 

overfor en utfordring hva gjelder tilpasning til de materiellrettslige regler. Som drøftelsen 

av likhetsvilkåret viste, så kan flere forhold medføre at gruppesøksmål ikke er en egnet 

prosessform. Gruppesøksmålene kan lede til en utvanning av de erstatningsrettslige 

grunnsetninger og andre tradisjonelle prinsipper. I forhold til disposisjonsprinsippet vil det 

også være en forandring at gruppemedlemmene ikke kan påvirke saken på annen måte enn 

ved å melde seg av søksmålet.  

 

Mothensyn viser seg altså, og disse vil, som hensynene som taler for ordning, være 

relevante tolkingsmomenter ved anvendelsen av reglene i tvisteloven kapittel 35. Å legge 

til grunn at alle hensyn til en hver tid kan ivaretas like godt, vil være urealistisk. Likevel er 

det mange aspekter, særlig sett fra en praktisk innfallsvinkel, som ikke er tatt hensyn til i 

regelverket. Mitt inntrykk er etter dette at reglene, slik de fremstår i dag, vil i betydelig 

grad måtte utvikles og tilpasses gjennom rettspraksis.   

                                                 
161 Ot.prp. nr. 51 s. 327 
162 NOU 2001:32 A s. 488 
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7 Lover, forskrift og forarbeider henvist til i teksten 

7.1 Lover  

Avhl: Lov om avhending av fast eigedom, LOV 1992-07-03 nr 93  

 

Buofl: Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m., LOV 1997-06-13 

 nr 43 

Fel: Lov om foreldelse av fordringer, LOV 1979-05-18 nr 18 

 

Fkjl: Lov om forbrukerkjøp, LOV 2002-06-21 nr 34  

 

Kjl: Lov om kjøp, LOV 1988-05-13 nr 27  

 

Skl: Lov om skadeserstatning, LOV 1969-06-13 nr 26 

 

Tvl:  Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven), LOV 2005-06-17-90, i 

 kraft 1. januar  2008. 

 

Tvml: Lov om rettergangsmåten for tvistemål (opphevet), LOV 1915-08-13 nr 06  

 

Yrskl: Lov om yrkesskadeforsikring, LOV-1989-06-16-65 
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7.2 Forskrift 

FOR 2007-11-26 nr 1325: ”Forskrift om Gruppesøksmål”, i kraft 1. januar 2008. Vedtatt 

26. november 2007 med hjemmel i Lov om mekling og rettergang i sivile saker, 

LOV 2005-06-17-90, § 35-6 og § 35-7. 

 

7.3 Forarbeider 

NOU 2001:32 A: Norges Offentlige utredninger 2001:32 Bind A ”Rett på sak. Lov om 

tvisteløsning (tvisteloven)”. Avgitt til Justis- og politidepartementet 20.desember 2001. 

 

NOU 2001:32 B: Norges Offentlige utredninger 2001:32 Bind B ”Rett på sak. Lov om 

tvisteløsning (tvisteloven)”. Avgitt til Justis- og politidepartementet 20.desember 2001. 

   

Ot.prp. nr 51: Odelstingsproposisjon nr 51 (2004-2005) ”Om lov om mekling og 

rettergang i sivile tvister (tvisteloven)”. Det kongelige Norske Justis- og Politidepartement, 

tilrådning og godkjent i statsråd 4. mars 2005. 
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8 Rettspraksis 

8.1 Fra Høyesterett  

Rt 1948 s. 691: Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse av 29. juli 1948. 

 

Rt 1988 s. 699: Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse av 8. juni 1988.  

 

Rt 1989 s. 508 : Høyesteretts dom av 5. mai 1989. 

 

8.2 Fra tingretten 

Oslo tingretts kjennelse av 16. oktober 2008: avsagt i sak nr 08-114066TVI-OTIR/03. 

 

Nord-Troms tingretts kjennelse av 14. november 2008: avsagt i 

sak nr. 08-097636TVI-NHER. 

 

Oslo tingretts kjennelse av 28. november 2008: avsagt i sak nr. 08-149168TVI-OTIR/06. 

 

Oslo tingretts kjennelse av 14. mars 2009: avsagt i sak nr. 08-103249TVI-OTIR-04. 
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