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Frostating lagmannsrett – Dom - LF-2016-136500

Saken gjelder mangelskrav knyttet til størrelsen på parkeringsplassene i et seksjonssameie.

Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA (RU) er byggherre for et større boligprosjekt i strandsonen på Ranheim. 
Utførende entreprenør er Skanska Norge AS (Skanska), og arkitekt for prosjektet er Solem Arkitektur AS. 
Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA er eid av Skanska Norge AS og Ranheimsfjæra AS med 50% på hver.

Boligprosjektet inneholder rekkehus og leiligheter i blokker. Første byggetrinn var Sameiet Vannkanten, som 
består av totalt 70 eierseksjoner fordelt på tre blokker. Beboerne fikk ved overtakelsen av seksjonene tildelt en 
parkeringsplass i felles parkeringskjeller, organisert som Sameiet Ranheimsfjæra Parkeringskjeller. I tillegg er 
fellesarealet også organisert som et eget sameie.

Rammetillatelse for første byggetrinn ble gitt i februar 2011, mens igangsettingstillatelsen ble gitt i november 
samme år. Innflytting fant sted i mai/juni 2013.

Styret for Sameiet Vannkanten sendte 24. juni 2013 et brev til RU der det ble påpekt en del mangler ved 
fellesarealene. Blant disse manglene var bredden på parkeringsplassene der det ble anført at de aller fleste var 
for smale. Det ble videre etterlyst hvilke forutsetninger som ble lagt til grunn ved prosjekteringen av 
parkeringsplassene.

Denne henvendelsen ble besvart av RU i brev 29. august 2013. Her ble det opplyst at parkeringskjelleren ble 
utført etter prosjekteringsgrunnlag fra arkitekten. Det ble samtidig vist til Byggforskserien blad 312.130.

I et ekstraordinært sameiermøte 3. oktober 2013 orienterte styret om de mangler som var påpekt overfor RU. 
Parkeringsplassene er her nevnt sammen med flere andre forhold av felles interesse for sameierne.

I februar 2014 ble det innhentet en vurdering av anlegget fra SINTEF Byggforsk (Byggforsk). I et notat av 20. 
mars 2014 konkluderte Byggforsk med at Ranheimsfjæra Parkeringskjeller ikke oppfylte funksjonskravene i 
TEK. I vurderingen er det blant annet pekt på at søyler og veggskiver hindrer tilfredsstillende tilgjengelighet 
både for manøvrering av bil til og fra parkeringsplassene, og for å komme inn og ut av parkert bil.

Notatet fra Byggforsk medførte at RU innhentet en uttalelse fra Rambøll. I notat datert 5. juni 2014 fra Rambøll 
uttales det at Byggforsks anvisninger er anbefalinger, og ikke noen bindende standard. Avslutningsvis i notatet 
heter det:

«TEK § 8-9 har ingen bestemmelser om utforming av biloppstillingsplasser eller manøvreringsareal. Etter 
som TEK ikke har slike bestemmelser, anser vi at det ikke er grunnlag for å hevde at parkeringskjelleren 
ikke oppfyller funksjonskrav i TEK.

Parkeringskjelleren har ikke optimal utforming. Det kan være grunnlag for å vurdere funksjonalitet og 
brukskvalitet skjønnsmessig. Vi har ikke gjort slike skjønnsmessige vurderinger ut over det som framgår av 
vårt notat av 16. februar 2013.»

I brev 23. juni 2014 fra RU til Sameiet Vannkanten v/Tore Henriksen (styreleder) avviste RU at det forelå 
mangler ved parkeringsanlegget. I brevet er det videre henvist til at en påstått mangel er et individuelt krav som 
ikke kan påberopes av Sameiet som sådan. I nytt brev 4. november 2014 fra RU til Sameiet Vannkanten sies 
det at det bare er mottatt én reklamasjon, og at eventuelle reklamasjoner fra andre nå uansett ikke kunne 
fremsettes på grunn av fristen for dette i kontrakten.

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-03-26-489/%C2%A78-9
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Etter noe skriftveksling mellom partenes advokater sendte advokat Elling A.Lillefuhr på vegne av 
seksjonseierne prosessvarsel til RU i januar 2015. Ved stevning av 28. mai 2015 reiste 66 av 70 
seksjonssameiere søksmål mot RU ved Sør-Trøndelag tingrett. Foruten krav om retting og prisavslag omfattet 
søksmålet også mangelskrav knyttet til bodene i parkeringskjelleren.

Sør-Trøndelag tingrett avsa 12. mai 2016 dom med slik domsslutning:
1. Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA ved styrets leder frifinnes.
2. Hver av partene bærer sine egne sakskostnader.

Tingretten kom i dommen til at det var reklamert for sent. I tillegg var en av reklamasjonene som var rettidig 
fremsatt tapt på grunn av etterfølgende passivitet. I et obiter dictum gikk tingretten likevel inn på spørsmålet 
om parkeringsplassene var mangelfulle i forhold til bredde. Tingretten fant under tvil at parkeringsplassene var 
utformet i samsvar med offentligrettslige krav. Sakskostnader ble imidlertid ikke tilkjent.

Tingrettens dom ble anket til lagmannsretten av eierne av 44 seksjoner. Ved lagmannsrettens kjennelse 20. 
februar 2017 ble det gitt oppfriskning for oversittet ankefrist til eierne av fem seksjoner. Ankesaken omfatter 
derfor i alt 49 seksjonssameier.

Ankeforhandling ble avholdt i Trondheim tinghus over åtte dager i tidsrommet 6.-16. mars 2017. Foruten en 
rekke partsforklaringer mottok retten forklaringer fra i alt 17 vitner, hvorav fem sakkyndige vitner. Det ble 
gjennomført befaring i parkeringskjelleren. For øvrig vises til rettsboken for så vidt gjelder gjennomføringen av 
ankeforhandlingen.

Under saksforberedelsen for lagmannsretten fremmet RU flere prosessuelle innsigelser knyttet til bevisførselen 
og fremsatte krav. Disse innsigelser er behandlet avslutningsvis i dommen.

Svein-Olav Nesvold m.fl. har i hovedsak anført:

Feil og mangler. Ordinære parkeringsplasser.
Parkeringsplassene er mangelfulle fordi de ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalene og 
offentligrettslige krav. I tillegg er det gitt mangelfulle og uriktige opplysninger, jf. bustadoppføringsloven § 25 
første ledd, jf. § 26 og § 27.

Sameiet Vannkanten ble markedsført som et unikt prosjekt med livsløpsstandard, der både barnefamilier og par 
over 50 år konkret var angitt som aktuelle målgrupper. Markerdsføringen av prosjektet tilsa romslige og 
praktiske løsninger, der Skanska som utbygger borget for kvalitet. Kjøperne av leiligheter hadde derfor klare 
forventninger om at parkeringsanlegget oppfylte rimelige funksjonskrav tilpasset brukernes behov.

Plantegningen av parkeringskjelleren fra september 2010 var kjent for noen av seksjonseierne da de innga bud. 
En del parter ble dessuten kjent med plantegningen i forbindelse med kontraktsinngåelsen. Tegningen er 
imidlertid vanskelig å tolke for en vanlig forbruker. På tegningen var det oppgitt at over 70% av plassene var 
2,40 m eller større. I realiteten var imidlertid 67% av plassene smalere enn 2,40 – og helt ned i 2,21.

Både TEK 07 og TEK 10 oppstiller funksjonskrav uten å angi konkrete breddemål. Reguleringsplanen for 
Ranheim Vestre henviste imidlertid til håndbok 017 fra Statens vegvesen. Her er det anbefalt bredde på 2,50 m, 
mens det er åpnet for smalere plasser ned til 2,30 der det er liten utskifting av kjøretøy. Samtidig er det uttalt at 
smale bredder (2,30) ikke bør brukes der det er vegger, søyler eller andre hindringer.

I NBI's blad 312.120 fra 2005 i er anbefalt minimumsbredde 2,30 (høy standard). Der det ved større anlegg er 
hindringer i form av vegger eller søyler skal det imidlertid være et tillegg, jf. bladet kapittel 5. De fleste 
plassene har derfor en bredde som ligger klart under NBI's minimumskrav.

Minimumskravet må suppleres med naturlige forventninger om romslige plasser knyttet til livsløpsstandard og 
universell utforming. En vesentlig del av brukergruppen – ikke minst barnefamilier og eldre – har behov for 
større plass for å komme inn og ut av bilen. Det er dessuten et faktum at bilbredden har økt etter at NBI's blad 
kom ut i 2005. Ved revisjonen av bladet i 2015 er således anbefalt bredde økt til 2,50 m.

Ut fra en funksjonsvurdering skulle plassene hatt en bredde på 2,50 m med tillegg av 30 cm der plassen støter 
mot vegg, veggskiver eller søyler. Dørene må kunne åpnes på begge sider for å unngå at barn må gå ut av bilen 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-43/%C2%A725
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-43/%C2%A726
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-43/%C2%A727
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før det parkeres. Nesvolds plass på 2,26 m med søyle på den ene siden er et eksempel på en alt for trang plass, 
jf. demonstrasjonen under befaringen.

Plassene tilfredsstiller ikke Skanskas egne standarder der plassene støter mot vegg. Kravet til 
manøvreringsbredde er heller ikke oppfylt for deler av anlegget. Ved fysiske hindringer, eller der HC-plassene 
på motsatt side skal ha større lengde enn prosjektert, vil arealet komme under minimumsnivået flere steder i 
parkeringskjelleren.

HC-plasser
At kravene til HC-plasser er begrenset til 5 x 3,8 m er en misforståelse. Det følger av reguleringsplanen for 
området og henvisningen til Håndbok 017 at plassen skal være 4,5 x 6 m. Det samme følger av Norsk Standard 
for universell utforming av byggverk (NS11001). Videre vises til veileder til TEK 07 fra Statens 
bygningstekniske etat samt Trondheim kommunes prosjekteringsverktøy for flerleilighetsbygg fra 2009. Her 
fremgår det dessuten at andelen HC-plasser skal være 10%.

De generelle krav til universell utforming kan ikke fravikes i en forhåndskonferanse mellom kommunen og 
utbygger. Unntak kan bare gjøres etter søknad om dispensasjon, der berørte interesser har fått rett til å uttale 
seg.

Reklamasjon
Det foreligger ingen vurdering av plassbehovet for parkeringsplassene før de tekniske løsninger for prosjektet 
ble valgt. Dimensjoneringen av parkeringsplassene ble derfor salderingspost etter at de bærende konstruksjoner 
var bestemt. RU har bevisst valgt en løsning som er i strid med de anbefalte minimumsbredder i NBIs 
byggdetaljblad og Vegvesenets håndbok 017. RU har utvist grov uaktsomhet. Dermed er det heller ingen 
reklamasjonsfrist.

Subsidiært anføres at plassene er en del av et felles parkeringsanlegg som skal overtas av Ranheimsfjæra 
Parkeringskjeller. En slik overtakelse har ikke funnet sted, og reklamasjonsfristen har derfor ikke begynt å løpe.

Atter subsidiært anføres at styret har reklamert innenfor reklamasjonsfristen på vegne av sameierne. Styrets 
brev fra juni 2013 må regnes som en reklamasjon. Deretter ble reklamasjonen gjentatt i desember 2013 etter at 
det forelå fullmakt fra det ekstraordinære sameiermøtet i oktober 2013.

Styret hadde en praktisk mellommannsfuksjon i tråd med avgjørelsen i Frostating lagmannsrett i LF-2005-
185950. RU forholdt seg også til styret ved en rekke andre reklamasjoner som styret fremførte på vegne av 
seksjonseierne. I tillegg har RU gitt seg inn på realitetsdrøftelser som medfører at de ikke kan påberope seg 
reklamasjonsfristen.

Under enhver omstendighet har Opsal reklamert rettidig. RU hadde ingen grunn til å tro at Opsahl hadde frafalt 
sin reklamasjon etter som den videre kontakt gikk gjennom styret. Opsals krav er derfor ikke bortfalt ved 
passivitet.

HC-plassene ble det reklamert over etter at kravet om 4,5 x 6 m ble kjent for prosessfullmektigen da 
byggesaksmappen for prosjektet ble gjennomgått i oktober 2015.

Utbedring/prisavslag
Den som bygger i strid med funksjonskravene må finne seg i de kostnader som er forbundet med utbedring. Det 
er ikke uforholdsmessig eller urimelig å pålegge utbedring etter bustadsoppføringsloven § 32. 
Seksjonssameierne har bedt om at de trange plassene fjernes og flyttes, slik at alle får en parkeringsbredde på 
2,5 m. RU har hatt og har fortsatt mulighet for å gjøre tilpasninger i bygg K1 og boligblokker uten for store 
kostnader.

Subsidiært kreves prisavslag oppad begrenset til kr 500.000 pr leilighet. Prisavslaget skal tilsvare 
verdireduksjon, og uansett skal prisavslaget tilsvare besparelsene ved ikke å levere mangelfri ytelse.

http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lf-2005-185950
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lf-2005-185950
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-43/%C2%A732
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Erstatningskrav
Opsal måtte kjøpe ny bil og kontraktsbruddet medførte et økonomisk tap som er påregnelig og adekvat.

Erstatningskravene for oppskrapede biler har direkte sammenheng med at plassene er for smale. Anvisninger 
om parkeringsretning har også medført økt risiko for skade.

Erstatning for utgifter til advokat og sakkyndig bistand følger av bustadsoppføringsloven § 32 nr. 4.

Svein-Olav Nesvold m.fl. har lagt ned slik påstand:
1. Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA plikter å utbedre parkeringsplassene tilhørende Svein- Olav 

Nesvold m.fl i Ranheimfjæra parkeringskjeller slik at parkeringsplassene er minimum 250 cm effektivt, og 
slik at bredden på parkeringsplassene økes tilsvarende slik at det er en fri åpning på minimum 50 cm på 
hver side til å åpne bildører og slik at det tas hensyn til bilspeil dersom det er veggskiver, vegger eller 
søyler som er plassert uhensiktsmessig.

2. Ved vegg, veggskiver på 1 side skal parkeringsbredden være minimum 2800 mm, med unntak av p-plass 
43 hvor det kreves bredde med 3200 mm og ved søyle på 1 side skal parkeringsbredden være minimum 
2650 mm.

Subsidiært
3. Parkeringsplassene utbedres ved at 1 p-plass mellom hver søylerekke eller rekke av veggskiver/søyler 

fjernes og flyttes til annet sted i p-kjelleren i midtfelt slik at dimensjoneringen blir iht pkt 1 og 2 ovenfor.

Atter subsidiært
4. Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA plikter å betale prisavslag fastsatt etter rettens skjønn med inntil kr 

500.000,- per p-plass til de seksjonseierne som har parkeringsplasser som er smalere enn kravet i 
påstandens pkt 1 og 2 og som utbetales til seksjonseierne ved sameiet Vannkanten ved styreleder.

5. Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA plikter å utbedre parkeringsplassene tilhørende Svein Olav 
Nesvold m.fl slik at minimum 21 av parkeringsplassene eller 10% av plassene oppfyller kravene til 
parkeringsplasser for funksjonshemmede med 4500 mm bredde, og 6 meter lengde, subsidiært betale 
erstatning fastsatt etter rettens skjønn til seksjonseierne og sameiet Vannkanten ved sameiet Vannkanten 
ved styreleder.

6. Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA plikter å dekke seksjonseiernes og sameiet Vannkantens utgifter til 
sakkyndig bistand i form av utgifter til Sintef med kr 12.500,- og til advokat med kr 112.205,- samt ekstra 
styrehonorar med kr 150.000,- med tillegg av forsinkelsesrenter fra 1 måned etter stevningen og med 
utbetaling til sameiet Vannkanten ved styreleder.

7. Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA plikter å betale erstatning til Anita Bugge Opsal og Jan Gunnar 
Opsal med kr 92.000,- med tillegg av forsinkelsesrenter fra 1 måned etter at kravet ble fremsatt.

8. Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA plikter å betale erstatning til Jon Harald og Lise Kaspersen med kr 
8.014,48,- med tillegg av forsinkelsesrenter fra 1 måned etter at kravet ble fremsatt.

9. Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA er erstatningspliktig for skader på biler tilhørende seksjonene 18 
Størseth, 19 Reardon/Saedi, 39 Føleide/Bakke, 53 Hassel, 69 Carlsen og 70 Soligard/Tegnander

10. Svein Olav Nesvold m.fl. tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten og for tingretten.

Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA har i hovedsak anført:
Det rettslige utgangspunkt er at hver enkelt av de ankende parter har bevisbyrden for at de har et mangelskrav 
mot RU. Eventuell usikkerhet eller uklarhet må gå ut over de ankende parter.

Behovet for individualisering av mangelskravene har vært fremsatt av RU helt siden tilsvaret for tingretten. 
Kjøpsforutsetningene, parkeringsplassene og kjøpekontraktene er forskjellige. Det samme er reklamasjons- og 
fullmaktsforholdene. Bevisførselen for de påberopte mangler er mangelfull. Det samme er kravene om 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-43/%C2%A732
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utbedring og prisavslag/erstatning. I saken er det enkelte tilfeller av resalg/bruktboligsalg som ytterligere bidrar 
til de uklarheter som har oppstått.

Parkeringskjelleren er overtatt. Overtakelsen av den enkelte seksjon medfører at også parkeringsområdet er 
overtatt. Under enhver omstendighet er den overtatt ved bruk, jf. bustadoppføringsloven § 14 annet ledd.

Mangelsspørsmålet
Kontraktene sier bare at leilighetene har en biloppstillingsplass i kjelleren. Den sier ikke noe om bredden. 
Plantegningen er markert med «under arbeid» og viser at flere plasser er under 2,30 m. Ingen av kjøperne har 
tatt forbehold om parkeringsplass av en viss bredde. Det er heller ingen spesielle holdepunkter i 
markedsføringen som gir grunnlag for slutninger om størrelsen.

De opplysninger som er gitt om livsløpsstandard er knyttet til leilighetene og ikke parkeringsplassene. 
Parkeringsplassene er prosjektert etter en geometri som har vært vanlig i mange tiår med akseavstander på 4,8 
og 7,2 m. Mange andre parkeringskjellere har smalere plasser enn i Ranheimsfjæra.

Mangelsvurderingen må ta utgangspunkt i at plassen skal benyttes av en normal sjåfør med god kjennskap til 
anlegget, normal bil og normal helse. Partenes opptreden etter overtakelsen viser at de fleste ikke hadde 
forventninger om større parkeringsplasser. Det er derfor uforståelig at antallet misfornøyde parter er blitt så 
høyt.

Prosjektet er omsøkt og godkjent etter TEK 07, selv om noen elementer i prosjektet er oppgradert etter TEK 10. 
Både TEK 07 og TEK 10 stiller funksjonskrav. Det overordnede krav er at plassene skal fungere. Det har de 
også gjort. Parkeringskjelleren har vært i bruk i snart 4 år. Også de smaleste plassene har fungert.

Det er ikke noe krav om å kunne åpne dører på begge sider av bilen. Det er også akseptert at det kan stilles krav 
om påbudt kjøreretning ved parkering. NBI og Rambøll er uenige om parkeringskjelleren er forskriftsmessig 
utført. Anbefalinger om bredde og manøvreringsareal har ikke status som lov eller forskrift. 
Funksjonsvurderingen er i stor grad basert på skjønn.

Anbefalingen fra NBI i kapittel 5 med tillegg for søyler og vegger gjelder manøvrering og ikke 
parkeringsbredde. De aller fleste av parkeringsplassene har tilfredsstillende manøvreringsareal.

Kommunens reguleringsplan stiller krav til antall plasser, men ikke krav til bredden på plassene. Henvisningen 
til Vegvesenets håndbok 017 er en anbefaling, og ikke et absolutt krav. Det dreier seg her om vegnormaler som 
ikke er relevant ved utforming av private parkeringsanlegg.

Kommunens krav om universell utforming ble avklart i forbindelse med forhåndskonferansen. Kravet gjelder 
bare utomhusarealer. Videre må kravet til tilgjengelig boenhet være oppfylt. Parkeringskjelleren omfattes ikke.

Mangelsvurderingen må ta utgangspunkt i at parkeringsplassen skal benyttes av en normal sjåfør med godt 
kjennskap til anlegget, og med normal bil og normal helse. Bevisbyrden for mangler ligger hos de ankende 
parter.

Det foreligger en rekke anbefalinger med ulikt innhold. Bebyrdende krav fra forvaltningen må ha klar hjemmel. 
Parkeringskjelleren er ikke oppført i strid med offentligrettslige krav. Det foreligger derfor ingen mangel i 
forhold til bustadoppføringsloven § 25 annet ledd.

RU har ikke tilbakeholdt opplysninger og har heller ikke gitt konkrete opplysninger om parkeringsplassene som 
er i strid med de faktiske forhold, jf. bustadoppføringsloven § 27. Ingen av de ankende parter var opptatt av 
utformingen av plassene. Det er derfor uansett lite trolig at eventuelle opplysninger om størrelse ville hatt 
innvirkning på avtalen.

Reklamasjon
Reklamasjonsfristen startet å løpe ved overtakelsen av leilighetene eller umiddelbart deretter.

For smal parkering lar seg enkelt avdekke. Det er derfor ikke behov for sakkyndig vurdering. Det er 
kunnskapen om de faktiske forhold som er avgjørende for reklamasjonsfristens utgangspunkt.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-43/%C2%A714
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-43/%C2%A725
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-43/%C2%A727
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Styret har ikke kompetanse til å reklamere for hver enkelt. Grensen for styrets kompetanse må være den samme 
som ved den prosessuelle kompetansen. RU har ikke akseptert at styret kunne reklamere på vegne av den 
enkelte sameier. Det er også uklart om sameierne har gitt styret fullmakt. Intet er protokollert om dette på 
ekstraordinært sameiermøte 3. oktober 2013. Det er i ettertid innhentet fullmakter både til reklamasjoner og 
rettslige skritt. Dette burde vært unødvendig dersom det allerede forelå fullmakt.

RU har varslet både 27. januar 2014, i juni og november 2014 at hver enkelt måtte reklamere. Styret har uansett 
ikke reklamert i tide. Reklamasjonen 24. juni 2013 gjaldt andre forhold. Det har ikke funnet sted noen 
realitetsdrøftelser. Det har heller ikke blitt utvist passivitet som medfører at fristinnsigelsen tapes.

Opsal varslet RU i september 2013 om at det var aktuelt å stevne RU. Senere hørte ikke RU noe konkret fra 
Opsal før ved stevningen 28. mai 2015. Opsals reklamasjon har derfor gått tapt på grunn av passivitet.

Anførselen om grov uaktsomhet er grunnløs. De sakkyndige er uenige om hvilke krav som skal stilles. En 
eventuell feilvurdering er ikke grovt uaktsomt.

Kravene fra de ankende parter er derfor tapt på grunn av for sen reklamasjon, jf. bustadoppføringsloven § 30.

Utbedring/prisavslag
Det kan kun kreves utbedring av kontraktsgjenstanden – ikke nye plasser i et annet bygg. Under enhver 
omstendighet vil en utbedring av parkeringskjelleren være uforholdsmessig dyrt. Det er også en rekke 
uklarheter knyttet til muligheten for å anskaffe nye plasser. Det er ikke presentert noen konkrete løsningsforslag 
fra sameierne.

Prisavslaget er ikke underbygd med dokumentasjon av eventuell verdireduksjon. Et eksempel på utmåling er 
LA-2012-176476, der prisavslaget skjønnsmessig ble satt til kr 50.000. Ingen verdireduksjon er påvist. Kjøpere 
flest har lite fokus på parkeringsplassenes utforming. Markedssituasjonen på Ranheim er slik at 
verdireduksjonen er minimal, om den i det hele tatt eksisterer.

HC-plasser
Antall plasser er regulert i reguleringsplanen. Her står det at 5% skal utformes som HC-plasser. Anvisningen i 
TEK 07 om 4,5 x 6 m (håndbok 017) gjelder offentlige bygninger med hyppig besøk av personer med nedsatt 
funksjonsevne. Dersom dette kravet får anvendelse, er det uansett en anbefaling og intet krav. Også her er det 
reklamert for sent. Det er ikke grunnlag for utbedring eller erstatning.

Erstatningskrav
For Opsals krav etter bytte av bil er ingen av vilkårene for erstatning oppfylt. Lakkskadene på de øvriges biler 
er ikke dokumentert, og det er heller ikke sannsynliggjort årsakssammenheng mellom skadene og eventuelle 
mangler.

Kostnader til advokat og SINTEF må kreves dekket som sakskostnader. Uansett er det ikke nødvendige 
kostnader for å avdekke mangelen. Advokatkostnadene er ikke dokumentert. Det er heller ikke grunnlag for 
erstatning for økte styrehonorar. Egeninnsats må forventes. Også her mangler dokumentasjon. Må uansett 
begrenses til de ankende parters andel av sameiets utgifter.

Sakskostnader
Seksjonseiere som ikke har anket tingrettens dom kan bare bli ansvarlige for sin forholdsmessige del av de 
totale kostnader for tingretten. Lagmannsretten må derfor ta stilling til fordelingen av sakskostnadsbeløpet. Den 
resterende del skal overprøves i denne ankesaken. Tingrettens sakskostnadsavgjørelse er uriktig. De ankende 
parter tapte fullt ut i tingretten, og tingretten var ikke i tvil om reklamasjonsspørsmålet. Det foreligger derfor 
ikke grunnlag for å anvende unntaksbestemmelsen.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-43/%C2%A730
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/la-2012-176476
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Sakskostnadene for lagmannsretten er blitt høye. Saksforberedelsen har vært kritikkverdig med uklart 
påstandsgrunnlag og irrelevante bevis. Prinsipalt kreves dekning av sakskostnader etter tvisteloven § 20-2 
første ledd. Subsidiært etter tvisteloven § 20-4 bokstav c.

Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA har lagt ned slik påstand:
1. Anken forkastes.
2. Svein Olav Nesvold m.fl. dømmes in solidum til å erstatte Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DAs 

sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.

Lagmannsretten vil bemerke:
Hovedtemaet i saken er mangelsvurderingen knyttet til størrelsen på parkeringsplasser og manøvreringsareal. I 
tillegg reiser saken spørsmål om reklamasjonsfristen er overholdt. Partene er også uenige om sanksjonene for 
det tilfellet at det foreligger mangler som er påberopt i rett tid.

Det er eierne av i alt 49 seksjoner som har anket. Det er dermed 49 individuelle forhold som skal vurderes. 
Bevisførselen har imidlertid vist at det er klare fellestrekk ved sameiernes faktiske og rettslige posisjon som i 
noen grad forenkler vurderingen av sakens hovedspørsmål.

Mangelsvurderingen
Bustadoppføringsloven § 25 om mangler har følgende ordlyd:

«Det ligg føre mangel dersom resultatet ikkje er i samsvar med dei krava som følgjer av avtalen eller av 
føresegnene i §§ 7, 9 og 13. Mangel ligg likevel ikkje føre dersom avviket kjem av forhold på forbrukarens 
side.

Mangel ligg òg føre dersom resultatet ikkje er i samsvar med offentlegrettslege krav som er stilt i lov eller i 
medhald av lov. Dette gjeld likevel ikkje dersom tilhøva viser at forbrukaren for så vidt ikkje bygde på 
entreprenørens sakkunnskap og vurdering, eller ikkje hadde rimeleg grunn til å gjere det.»

Bestemmelsen suppleres av reglene om manglende eller uriktige opplysninger, jf. bustadoppføringsloven §§ 26 
og 27.

Seksjonsleilighetene som berøres av denne saken ble solgt gjennom megler. Noen få ble solgt videre av 
kjøperne. Her er kravet mot opprinnelig selger hjemlet i avhendingsloven § 4-16 første ledd. Noen av 
leilighetene er dessuten solgt under behandlingen av saken i tingrett og lagmannsrett, uten at dette endrer 
partsposisjonen for opprinnelig eier.

Ved kjøp av eierseksjonene fikk kjøperen rett til en parkeringsplass og en bod i felles parkeringskjeller. For 
parkeringsplassen ble det betalt kr 250.000. Plassen ble først tildelt ved overtakelsen av leiligheten. Det fremgår 
av sameiets vedtekter at parkeringsplassene ikke kan selges separat, men følger seksjonen ved videre salg.

I parkeringskjelleren er det et areal mellom bilrekkene som benevnes som manøvreringsareal. For å komme inn 
og ut av plassen uten for store problemer må dette arealet ha en viss bredde. I tillegg må parkeringsplassen og 
åpningen mellom bilene være stor nok til å komme inn og ut av bilen. Mangelsvurderingen knytter seg både til 
parkeringsplass og manøvreringsareal, selv om bredden på plassen er den vesentligste faktor i dette tilfellet. Det 
er samtidig en nær sammenheng mellom disse to elementene, da kravet til bredden på manøvreringsarealet øker 
jo smalere parkeringsplassen er.

Med bakgrunn i bevisførselen for lagmannsretten legges følgende til grunn:
- Annonsene har ingen konkrete opplysninger om størrelsen på parkeringsplassene.
- Kontraktene har heller ingen opplysninger om størrelsen.
- Ingen av kjøperne har stilt krav om eller blitt lovet plass med en bestemt bredde.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-43/%C2%A725
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-43/%C2%A726
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/%C2%A74-16
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Under salgsprosessen forelå det en foreløpig plantegning av parkeringskjelleren. Ikke alle har registrert denne 
tegningen. Det er også uklart hvor mange av kjøperne som faktisk har mottatt den. For en vanlig 
forbrukerkjøper ga denne tegningen uansett svært begrenset informasjon. Lagmannsretten legger derfor ikke 
vekt på denne tegningen ved bedømmelsen av om parkeringsløsningen var mangelfull.

Spørsmålet blir etter dette hva kjøperne hadde rimelig grunn til å forvente på bakgrunn av markedsføringen av 
prosjektet og regelverket for parkeringsanlegg av denne typen.

Sameiet Vannkanten består av leiligheter med ulik størrelse og pris. Boligene har en attraktiv beliggenhet i 
strandsonen på Ranheim. Ved markedsføringen ble det blant annet fremhevet at det dreide seg om romslige 
leiligheter med god plass både inne og ute. At Skanska sto som utbygger ble dessuten trukket frem som en 
trygghet for at prosjektet bygde på kvalitet og fagkunnskap. Flere av seksjonseierne har i sine forklaringer 
opplyst at de nettopp la vekt på Skanskas rolle i prosjektet ved sine kjøp.

Markedsføringen fra RU henvendte seg eksplisitt både til barnefamilier og kjøpere fra 50 år og oppover. 
Begrepet livsløpsstandard ble benyttet ved markedsføringen av leilighetene, og lagmannsretten legger til grunn 
at utbygger ønsket at prosjektet skulle fremstå som attraktivt for brede brukergrupper. Kjøperne hadde derfor 
grunn til å forvente at både leiligheter og parkeringsareal holdt alminnelig god standard.

Plan- og bygningsloven inneholder ingen bestemmelser om utformingen av parkeringsplasser eller 
parkeringsanlegg. Med hjemmel i plan- og bygningsloven er det gitt forskrift om tekniske krav til byggverk. 
TEK 07 – opprinnelig fra 1997 – ble avløst av TEK 10 i 2010. Det aktuelle prosjektet er prosjektert og oppført i 
overgangsfasen mellom de to regelsett, uten at dette har noen betydning for vurderingen av vår sak. Både TEK 
07 og TEK 10 er funksjonsbasert, uten å angi konkrete krav til størrelsen på plassene.

I TEK 07 § 10-1 er det stilt krav om brukbarhet for å sikre at bygningen kan nyttes til sitt forutsatte formål. 
Funksjonskravet i TEK 10 § 8-9 er i første ledd uttrykt slik:

«Byggverk skal ha nødvendig parkerings- og oppstillingsplass tilpasset byggets funksjon.»

I reguleringsplanen for Ranheim Vestre fra 2009 er det i reguleringsbestemmelsenes punkt 3.6 om parkering 
henvist til Trondheim kommunes parkeringskrav for ytre bydeler. I kommunens veileder til kommuneplanens 
arealdel for 2007–2018 er det uttalt at detaljutforming av parkeringsanlegg bør skje i henhold til Håndbok 017 
fra Statens vegvesen. Denne håndboken er fra 2008 og omhandler veg- og gateutforming. Om parkeringsplasser 
er det gitt følgende anvisning:

«Bredden på parkeringsfelt for personbil bør være 2,5 m når kjøretøy parkerer ved siden av hverandre. 
Plasser som hovedsakelig brukes til arbeidsplassparkering med lite utskifting av kjøretøy i løpet av dagen, 
kan være smalere (men ikke mindre enn 2,3 m). Lengden på feltet bør være 5 m. Parkeringsplasser bør 
dimensjoneres som det framgår av figur B.15 og tabell B.12.»

I håndbokens tabell over kravet til arealbruk for parkeringen er det for den smaleste bredden på 2,30 tilført 
følgende note:

«Smale bredder bør ikke brukes der det er vegger, søyler eller andre hindre over kantsteinshøyde.»

Vegvesenets håndbok – som kommunen henviser til – har således en generell anbefaling om en bredde på 2,50 
m, med et minimum på 2,30 m der det er lite utskifting av kjøretøy i løpet av dagen. Samtidig frarådes bruk av 
minimumsbredden der plassen støter mot fysiske hindringer.

En sentral kilde ved prosjekteringen av løsninger som oppfyller funksjonskravet i teknisk forskrift er 
anvisningene fra SINTEF Byggforsk i Byggforskserien. Disse anvisningene er utformet i samråd med 
byggebransjen, og det er også henvist til anvisningene i veiledningen til teknisk forskrift. Da boligene ble 
prosjektert, gjaldt Byggforskseriens Planløsningsblad 312.130 fra 2005. I dette bladet er det innledningsvis vist 
til Håndbok 017 og kommunale bestemmelser som aktuelle parkeringsnormer. I anvisningen fra Byggforsk er 
det inntatt følgende tabell over bredden på parkeringsplasser for personbiler med ulike formål og brukere. 
Tabellen tar utgangspunkt i en bilbredde på 1,8 m:
  Høy standard Lav standard
Type parkeringsanlegg m m
     
Kjøpesenter/kundeparkering 2,50 2,40
Annen besøksparkering 2,40 2,35

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-03-26-489/%C2%A710-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-03-26-489/%C2%A78-9
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Faste brukere (bolig, kontor) 2,30 2,25

Lagmannsretten finner det klart at det for et nytt og attraktivt prosjekt som dette ikke vil være riktig å bygge 
dimensjoneringen på anlegg med lav standard. Det legges derfor til grunn at minimumskravet til bredde for 
dette parkeringsanlegget er 2,30 m.

Sivilarkitekt Anders Kirkhus, fagredaktør for Byggforskserien, forklarte seg som sakkyndig vitne under 
ankeforhandlingen. Med bakgrunn i hans redegjørelse legger lagmannsretten til grunn at de anviste bredder i 
bladet fra 2005 er netto disponibel bredde innenfor oppmerket område. Dersom plassen støter mot vegg eller 
veggskive, bør bredden økes. Bredden må også økes tilsvarende der plassen støter mot søyle som hindrer inn og 
utstigning av bilen.

Det kan tilføyes at Byggforsk ved revisjon av bladet i mars 2015 har anbefalt en generell bredde på 2,50 m der 
det tidligere var anbefalt en bredde på 2,30 m. Ved mangelsvurderingen i denne saken tar imidlertid 
lagmannsretten utgangspunkt i de anvisninger som gjaldt da boligene ble prosjektert og solgt i 2010 – 2013 .

En viktig del av funksjonsvurderingen er behovet for plass for åpning av bildører. Statens vegvesen og 
Gjensidige Forsikring leverte i desember 2002 en felles utredning om utforming og drift av parkeringsanlegg. 
Her er det anbefalt en bredde for inn- og utstigning på 0,70 m for besøksparkering/kjøpesenter, mens det ved 
parkering på faste plasser er anbefalt 0,50 m. Anbefalingen forutsetter fri åpning mellom bilene. Kirkhus har i 
sin forklaring henvist til denne vurderingen, men har samtidig tilføyd at uttak av barn fra barnesete kan kreve 
større plass. En åpning på 0,50 m mellom bilene i parkeringsanlegget representerer derfor et minimum.

I tillegg til bredden på parkeringsplassene har bladet fra 2005 en oppstilling over størrelsen på 
manøvreringsarealet ved forskjellige parkeringsbredder. Med en innkjøringsvinkel på 90 grader er anbefalt 
bredde på manøvreringsarealet (faste brukere) følgende:

- 6,55 m ved parkeringsbredde 2,30 m
- 6,10 m ved parkeringsbredde 2,40 m
- 5,60 m ved parkeringsbredde 2,50 m

Av dette følger at kravet til manøvreringsareal øker jo smalere plassen er. Tabellen omfatter ikke 
parkeringsplasser der bredden er mindre enn 2,30 m.

Seksjonseierne har anført at det gjelder et generelt krav om universell utforming for parkeringsanlegget. 
Lagmannsretten er ikke enig i det. I reguleringsplanen for Ranheim vestre er det i § 4 om byggeområder 
bestemt at minimum 50% av boligene og utearealene skal utformes etter prinsippene for universell utbygging i 
henhold til kommunens veileder for flerleilighetsbygg fra 2009. Veilederen omhandler ikke ordinære 
parkeringsplasser i private anlegg. I drøftingsmøte 18. juni 2010 mellom utbygger og byggesakskontoret ble det 
dessuten presisert at kravet om universell utforming gjaldt utomhusarealene.

I reguleringsplanen for Ranheim Vestre er det bestemt at 5% av det totale antall parkeringsplasser for bil skal 
utformes som plasser for bevegelseshemmede – benevnt som HC – plasser. Samtidig er det vist til Trondheim 
kommunes veileder til kommuneplanens arealdel for 2007 – 2018. Her er det anbefalt at en slik plass bør være 
minst 4,5 x 6 m. Denne dimensjonen er dessuten i samsvar med Norsk Standard for universell utforming av 
byggverk fra desember 2009, en standard som nettopp skal ivareta behovet hos personer med 
funksjonsnedsettelser. Lagmannsretten legger derfor til grunn at disse målene var de anbefalte løsninger for HC 
– plassene da boligene i Ranheimsfjæra ble prosjektert og solgt.

Byggesakskontoret i Trondheim kommune har etter anmodning fra advokat Lillefuhr avholdt tilsyn der blant 
annet utformingen av parkeringsplassene ble vurdert i relasjon til offentligrettslige krav. I brev datert 18. 
november 2015 fra Byggesakskontoret uttales det avslutningsvis:

«Krav i plan og bygningsloven og TEK 07 angir minimumsnivået som et byggetiltak skal oppfylle. 
Kravene er gitt enten som ytelser eller funksjoner. Hvis ytelsene ikke er gitt i TEK 07, skal oppfyllelsen av 
forskriftens funksjonskrav verifiseres enten ved at byggverket prosjekteres i samsvar med utprøvde eller 
anerkjente løsninger, blandingsløsninger eller analyseløsninger.

Valg av tekniske løsninger ligger innenfor ansvarlig prosjekterendes ansvarsområde. Byggesakskontoret 
har ikke anledning til å overprøve disse valgene med mindre disse bryter med ytelser som følger direkte av 
plan- og bygningslovgivningen. Vi vurderer at parkeringskjelleren ikke har optimal utforming, men at dette 
ikke strider med plan- og bygningslovgivningen.»
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Det følger av kommunens uttalelse at funksjonskravet kan oppfylles ved bruk av anbefalte løsninger eller ved 
analyseløsninger som verifiserer at funksjonskravet er oppfylt. Dette utgangspunkt er lagmannsretten enig i.

Den konkrete mangelsvurdering
Etter som de tekniske forskrifter for parkeringsanlegg bare inneholder et generelt funksjonskrav, må det ved 
mangelsvurderingen tas utgangspunkt i anvisningene fra Byggforsk og Statens vegvesen (Håndbok 017) på det 
tidspunkt leilighetene ble prosjektert og solgt. I tillegg må det vurderes om seksjonskjøperne hadde rimelig 
grunn til å forvente høyere kvalitet enn det som følger av disse anvisninger.

Det kan reises spørsmål ved om det for et parkeringsanlegg knyttet til boliger med livsløpsstandard er 
akseptabelt å anvende minimumsbredden i anvisningene fra Byggforsk. For det første vil det være 
brukergrupper som har behov for større plass for å komme seg inn og ut av bilen. Særlig gjelder dette 
barnefamilier og eldre. For det andre måtte det allerede på prosjekteringstidspunktet i 2010 – 2011 være 
alminnelig kjent at det hadde funnet sted en gradvis økning av størrelsen på mange bilmodeller. En løsning 
basert på anvist minimumsnivå vil derfor lett føre til at disponibel plass mellom bilene blir mindre enn forutsatt.

Under noe tvil har lagmannsretten likevel kommet til at seksjonseierne ikke har et klart nok avtalerettslig 
grunnlag for å kreve bredere plasser og/eller større manøvreringsareal enn det som følger av anvisningene fra 
Byggforsk.

Etter oppdrag fra en av seksjonseierne avga SINTEF Byggforsk 20. mars 2014 en vurdering av garasjeanlegget 
sett i forhold til veiledninger og anvisninger for slike anlegg. Uttalelsen er basert på befaring og kontrollmåling 
på stedet.

I uttalelsen heter det avslutningsvis om brukskvaliteten ved Ranheimsfjæra Parkeringskjeller:

«Kun generelle minimumsmål er lagt til grunn for prosjekteringen, og kontrollmålingen av utførelsen viser 
at faktiske mål er mindre enn prosjektert enkelte steder. Dette gjelder både for bredde biloppstillingsplasser 
og bredde kjørebane. I tillegg er søyler og veggskiver plassert slik at de utgjør en hindring. Det er ikke tatt 
hensyn til dette ved en økning av biloppstillingens bredde for de plassene dette gjelder og som ville gitt en 
funksjonalitet tilsvarende plass uten søyle eller veggskive kan gi. Som vist til tidligere er akseptabel fri 
bredde biloppstillingsplass satt til 2,3 m med utgangspunkt i bilbredde 1,8 m. Det vil gi (2,3-1,8)/2=0,25 m 
sideplass på hver side av en parkert bil.

For at dette skal være tilstrekkelig, forutsetter det at det er tilsvarende parkeringsplasser på begge sider av 
en biloppstillingsplass (uten søyler eller vegger) slik at man reelt får (0,25 mm + 0,25 m=) 0,5 m fri bredde 
mellom to biler. Det er helt klart i trangeste laget, men skal ihht norm og veiledninger være nok til å 
komme inn og ut av en parkert bil. Tilsvarende og med utgangspunkt i dette skal to biloppstillingsplasser 
mellom to vegger ha som minimum bredde (0,5 m + 1,8 m + 0,5 m + 1,8 m + 0,5 m=) 5,1 m fri bredde, og 
forutsatt at veggene ikke stikker lengre fram mot kjørebanen enn en parkert bil ville gjort. Vegger helt ut til 
kjørebanen forverrer inn- og utkjøringssituasjonen.

Etter vår vurdering oppfyller med dette ikke Ranheimsfjæra Parkeringskjeller funksjonskravene i TEK. 
Funksjonaliteten og dermed brukskvaliteten i anlegget, er ikke oppfylt. Søyler og veggskiver hindrer 
tilfredsstillende tilgjengelighet både for manøvrering av bil til og fra parkeringsplass, og for å komme inn 
og ut av parkert bil for beboerne. Ikke minst vil dette være uakseptabelt for familier med småbarn, som skal 
løftes inn og ut av bilen. Det vil være helt uforsvarlig å sette et barn «på vent» i kjørebanen mens man 
manøvrerer bilen inn og ut av oppstillingsplassen. Videre kan det by på utfordringer at man må parkere en 
bestemt retning, spesielt for de som har større biler. En knapp bredde på kjørebanen og søyler og 
veggskiver hindrer en smidig manøvrering, og det kan lett oppstå skader på bilene under manøvrering. Det 
kan også by på problemer hvis andre biler allerede har parkert på plassen ved siden av.»

Som det fremgår av denne uttalelsen forutsetter minimumsbredden på 2,30 m at det er en fri åpning på 0,5 m 
mellom bilene for å komme seg inn og ut av en parkert bil. Dersom parkeringsplassen støter mot fysiske 
hindringer, må det legges til et areal som kompenserer for bortfallet av disponibel plass. Dette følger direkte av 
de anbefalte løsninger fra Byggforsk, men underbygges også av åpenbare praktiske behov, jf. funksjonskravet i 
TEK.
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Lagmannsretten legger etter dette til grunn at parkeringsbredden hvor det er en fysisk hindring på den ene siden 
må økes med 0,25 m i tråd med uttalelsen fra Byggforsk . Plassen må i slike tilfeller ha en bredde på minimum 
2,55 m (2,30 m pluss 0,25 m).

RU har søkt å begrense skadevirkningene av for smale plasser ved å anvise ulik kjøreretning ved parkering av 
biler som står ved siden av hverandre. Lagmannsretten kan ikke se at kvalitetskravet kan oppfylles gjennom 
slike retningslinjer, som for noen vil oppleves som en klar ulempe. For øvrig vil en slik løsning være 
problematisk der det er behov for inn- og utstigning fra begge sider, noe som særlig vil være aktuelt for familier 
med små barn i baksetet.

Som det fremgår av uttalelsen fra Byggforsk er det et gjennomgående trekk ved parkeringskjelleren at RU ikke 
har oppfylt funksjonskravet i teknisk forskrift. Det er lagmannsrettens inntrykk at man ved prosjekteringen i 
Ranheimsfjæra har tatt utgangspunkt i tradisjonelle konstruksjonsløsninger, uten at det er foretatt konkrete 
vurderinger av nødvendig plassbehov i relasjon til målgruppene for prosjektet. Parkeringsplassene er dermed 
blitt en salderingsfaktor, der uheldig plassering av søyler og veggskiver har forsterket problemene. Dette har 
ført til at en vesentlig del av plassene ligger klart under de anviste minimumsbredder i Byggforskserien og i 
Håndbok 017 fra Statens vegvesen. Også manøvreringsbredden er på enkelte steder under anbefalt 
minimumsnivå.

Ankesaken omfatter også tre HC-plasser. Samtlige er under de definerte anbefalinger på 4,5 x 6 m, jf. 
behandlingen av de offentligrettslige krav ovenfor. Her er det også vist til kravet om en andel på 5%. Den 
nedlagte påstand om at 10% av plassene skal oppfylle kravene til parkeringsplasser for funksjonshemmede har 
ikke hjemmel i reguleringsplanen. Det er dermed ikke nødvendig å gå inn på spørsmålet om de ankende parter 
har rettslig interesse i å få behandlet et krav om prosentvis andel knyttet til hele anlegget.

En sammenfatning av status for de ordinære plasser som omfattes av ankesaken viser at 37 plasser er smalere 
enn de anviste minimumskrav. Avviket skyldes dels at mange av plassene har en netto bredde som ligger under 
minimumsnivå. I tillegg er mange plasser berørt av fysiske hindringer som medfører krav om økt bredde. For 
de resterende plassene er minimumskravet til bredde oppfylt. Samtidig er det et fellestrekk ved disse plassene at 
de ikke er berørt på samme måte av fysiske hindringer.

Lagmannsretten finner det klart at ingen av seksjonseierne gjennom avtale eller annen forpliktende opptreden 
har bundet seg til å akseptere parkeringsplasser som ikke oppfyller anvisningene fra Byggforsk. At partene har 
brukt parkeringsplassen – uten alternativt parkeringsareal – representerer heller ingen godkjennelse av plassen.

Avvikene fra de anbefalte minimumsløsninger medfører at funksjonskravet bare kan oppfylles ved at 
akseptabel funksjon verifiseres på annen måte fra utbyggers side. Slik verifikasjon foreligger ikke. Avviket 
medfører dermed at de aktuelle plassene har mangler som gir grunnlag for sanksjoner etter 
bustadoppføringslovens regler.

RU har vist til at det også er smale parkeringsplasser i andre anlegg rundt om i byen. Dette gir imidlertid ikke 
grunnlag for å fravike funksjonskravet i teknisk forskrift. Bildet er dessuten variert. Til dels dreier det seg om 
eldre parkeringsanlegg. I parkeringshus med fri parkering er det dessuten ulike størrelser på plassene, med 
valgfrihet for den som skal parkere. Tildeling av fast plass i et boligprosjekt gir ingen handlefrihet. 
Anvendelsen av funksjonskravet med anbefalte løsninger blir dermed desto viktigere.

Som det fremgår av anvisningene fra Byggforsk er det sammenheng mellom bredden på parkeringsplassen og 
behovet for manøvreringsareal for å komme seg inn og ut av plassen. Tabellen for anbefalt manøvreringsareal 
omfatter bare parkeringsplasser med en bredde på 2,30 m og oppover. Det er imidlertid 21 plasser som har en 
bredde under 2,30 m – varierende fra 2,21 til 2,29 m. For disse kreves det ytterligere plass til inn- og utkjøring. 
På enkelte steder ligger den faktiske bredden på manøvreringsarealet under anbefalt minimumsnivå. Dette 
skyldes blant annet utstikkende søyler og veggskiver.

Lagmannsretten nevner til slutt at mangelsvurderingen av parkeringsplasser og manøvreringsareal bygger på de 
mål som partene har lagt inn på fremlagt tegning over parkeringskjelleren. På denne tegningen er også vegger 
og søyler markert.
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Reklamasjon
Det følger av bustadoppføringsloven § 30* at det skal reklameres innen rimelig tid etter at forbrukeren 
oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

De fleste leilighetene ble overtatt i mai 2013. Parkeringsplassene ble overtatt sammen med leilighetene. 
Kjøperne fikk da tildelt sine parkeringsplasser med bod i parkeringskjelleren. Lagmannsretten er enig med RU i 
at parkeringsplassene ble overtatt av hver enkelt ved at de ble tatt i bruk, jf. bustadoppføringsloven § 14. Det 
dreier seg her om eksklusiv rådighet over definerte plasser. Selv om manøvreringsarealet utenfor plassene er 
felles, kan ikke lagmannsretten se at de enkelte plasser først overtas sammen med fellesarealet.

* Rettet 29. mai 2017 i medhold av tvisteloven § 19-8. Knut Røstum (sign).

Vanlige forbrukere vil gjennom parkering i ulike offentlige og private parkeringshus ha opplevd at størrelsen på 
parkeringsplassene varierer. De fleste har ikke kunnskap om hvilke krav som kan stilles til en parkeringsplass. 
Lagmannsretten har derfor forståelse for at seksjonseierne var i villrede om dette. Den etterfølgende behandling 
hos RU viste at dette heller ikke var klart for den profesjonelle part.

På bakgrunn av bevisførselen i saken er det lagmannsrettens inntrykk at de fleste seksjonseierne mente at 
parkeringsplassene var for smale. Dette temaet ble behandlet på et styremøte i Sameiet Vannkanten 18. juni 
2013. I brevet som styret sendte til RU etter dette møtet heter det bl.a.:

«Parkering.

De aller fleste parkeringsplassene i parkeringskjelleren er for smale til at det er mulig å stige inn i eller ut 
av en vanlig bil innenfor eget felt. Skanska har på spørsmål ikke vært i stand til å svare på hvilke 
forutsetninger som ble lagt til grunn under prosjekteringen.»

Deretter følger flere andre forhold som påpekes som mangelfulle. Etter lagmannsrettens syn er dette brevet fra 
styret i sameiet et klart varsel om at seksjonseierne mente at parkeringsplassene var for smale. Samtidig ble det 
bedt om en nærmere avklaring av de forutsetninger som var lagt til grunn.

Etter dette brevet fulgte en korrespondanse om hvilke krav som måtte stilles til parkeringsareal. I brev fra RU 
til Sameiet Vannkanten datert 29. august 2013 under overskriften «Vedr. Reklamasjoner» heter det bl.a.:

«Parkering.
Parkeringskjeller er utført etter prosjekteringsunderlag fra arkitekt.
Byggforskseriens blad 312.130.»

Det ble avholdt ekstraordinært sameiermøte 3. oktober 2013. Her møtte 60 seksjonseiere. Av referatet fremgår 
det at styreleder orienterte om mangler som var påpekt overfor utbygger – herunder om parkeringsplassene. Det 
fremgår videre av referatet at en av seksjonseierne – Jan Gunnar Opsal – orienterte om dialog med utbygger 
vedrørende parkeringsplasser.

Basert på partsforklaringer under ankeforhandlingen og besvarte spørreskjema som ble utarbeidet i fellesskap 
mellom partene under saksforberedelsen for tingretten legger lagmannsretten til grunn at styret i dette møtet ble 
gitt fullmakt til å følge opp saken videre overfor utbygger. En slik fremgangsmåte var også hensiktsmessig etter 
som kontraktssituasjonen på dette punkt var temmelig lik for samtlige seksjonseiere.

I styremøte i sameiet 5. november 2013 er det protokollert følgende:

«Sak/13. Parkeringskjeller. Jan Gunnar informerte kort om det han la frem på ekstraordinært sameiemøtet 
03.10.13. Styret har den oppfatning at Byggforskserien blad 312-130 ikke er fulgt slik som brev datert 
29.08.13. Jan Gunnar påtar seg å gjøre ytterligere undersøkelser og videre oppfølging. Styret informerer 
aktuelle beboere å melde seg til Oppsal.»

I brev fra sameiet til RU datert 18. desember 2013 heter det:

«Dimensjonering av parkeringsplasser.
Sameiet har i brev fra 24. juni i år anført bredden av parkeringsplassene som en mangel. Det er påvist at 
anbefalingene i Byggforskseriens blad 312.130 ikke er fulgt slik utbyggingsselskapet har hevdet i brev 
datert 29.08.2013. En gruppe blant sameierne vurderer videre initiativ.»

Opsal innhentet senere i forståelse med styret en vurdering fra Byggforsk om parkeringsforholdene. Denne 
uttalelsen ble avgitt 20. mars 2014 og konkluderte med at funksjonskravene i TEK ikke var oppfylt, jf. sitatet 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-43/%C2%A730
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-43/%C2%A714
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A719-8
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ovenfor. Uttalelsen ble sendt RU og førte til at RU på sin side innhentet en supplerende uttalelse fra Rambøll 
som forelå 5. juni 2014, jf. sitatet innledningsvis i dommen.

I brev fra RU til Sameiet Vannkanten datert 23. juni 2014 avviste RU at det forelå en rettslig mangel ved 
parkeringsanlegget. Brevet ble avsluttet med at en reklamasjon uansett måtte fremsettes av den enkelte sameier 
som et individuelt krav. Etter dette var det noe dialog mellom styret i sameiet og RU om mulige løsninger. 
Seksjonseierne foreslo endring av inndelingen sammen med etablering av nye plasser utenfor 
parkeringskjelleren. Disse forhandlinger førte imidlertid ikke frem.

I brev fra RU til Sameiet Vannkanten datert 4. november 2014 gjentok RU at reklamasjon måtte fremsettes av 
den enkelte sameier. Samtidig ble det anført at fristen for å fremsette reklamasjon nå var utløpt. Etter det 
lagmannsretten kan se av den fremlagte korrespondanse var dette første gang fristen ble påberopt av RU.

Deretter fulgte prosessvarsel i januar 2015 og søksmål ved Sør-Trøndelag tingrett i mai 2015.

Lagmannsretten legger til grunn at styret i sameiet gjennom sitt varselbrev i juni 2013 fremsatte en foreløpig 
reklamasjon på vegne av seksjonseierne. Lagmannsretten finner det videre sannsynliggjort at styret i 
sameiermøte 3. oktober 2013 – der de fleste seksjoner var representert – fikk muntlig fullmakt fra sameierne til 
å følge opp saken videre. Dette var også en praktisk løsning etter som dette dreide seg om avklaring av 
generelle krav der det var temmelig likeartede forhold blant sameierne . Som ledd i denne oppfølging ble det 
innhentet en sakkyndig uttalelse fra Byggforsk. Deretter har det vært en diskusjon mellom partene om de 
faglige krav for slike anlegg. Reklamasjonsfristen ble som nevnt ovenfor først tatt opp som innsigelse i 
november 2014.

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at styret hadde fullmakt til å representere alle seksjonseierne, og at 
reklamasjon på vegne av seksjonseierne også ble fremsatt.

I ettertid kan det nok sies at avklaringen av grunnlaget for reklamasjonen har tatt lang tid. Lagmannsretten 
finner det imidlertid klart at det var nødvendig å innhente en sakkyndig uttalelse, da det for de fleste var 
problematisk å ha noen selvstendig oppfatning om hvilke krav som kunne stilles til et slikt parkeringsanlegg. 
Det ser også ut til at RU har vært opptatt av å klarlegge de rettslige forhold, og da med den uttalte forutsetning 
at eventuelle feil skulle bli rettet opp dersom dette ble påvist. Illustrerende i så måte er e-post 9. april 2014 fra 
styreleder Magnus Bang Svendsen i RU til to av styremedlemmene i sameiet. Her heter det blant annet:

«Som jeg sa i møtet. Det er beklagelig at det oppleves at det er trange plasser, men vi skal i hvert fall levere 
plasser som er så bred som lov/byggeforskriften krever. Det er uansett et minimum.»

Dialogen endte imidlertid opp med ulik forståelse av funksjonskravet og anvisningene fra Byggforsk. Partenes 
dialog om mangelsspørsmålet gjennom en relativt lang periode medfører imidlertid at seksjonseierne hadde god 
grunn til å tro at reklamasjonsfristen ikke ville bli påberopt, jf. rettspraksis om realitetsdrøftelser. At 
fristspørsmålet først ble bragt på bane etter halvannet år, medfører at retten til å påberope fristforsømmelse er 
tapt ved passivitet.

Lagmannsretten har etter dette kommet til at reklamasjonsretten er i behold for samtlige ankende parter. Det er 
etter dette ikke nødvendig å gå inn på anførselen om at RU har utvist grov uaktsomhet ved prosjektering av 
parkeringsareal som ikke oppfyller funksjonskravet i TEK, jf. anvisningene i Byggforskseriens blad fra 2005.

Retting
Bustadoppføringsloven § 32 slår fast at forbrukeren kan kreve retting av en mangel, med mindre rettingen vil 
føre til kostnader eller ulemper som ikke står i rimelig forhold til det forbrukeren oppnår.

Rettingen vil vanligvis knytte seg til det mangelfulle objekt – eventuelt skader som er en direkte og umiddelbar 
følge av mangelen. I dette tilfellet er det nedlagt påstand om at mangelen skal rettes ved at inndelingen mellom 
hver søylerekke i parkeringskjelleren skal endres, slik at det blir mer plass. Det er videre anført at det for 
plasser som faller bort vil være mulig å etablere nye parkeringsplasser i en annen del av byggeprosjektet.

Lagmannsretten nevner først at en endring inne i anlegget medfører at parter som ikke er med i ankesaken kan 
bli berørt. Hvorvidt det er mulig å etablere nye plasser utenfor parkeringskjelleren fremstår også som svært 
usikkert, da dette ikke er nærmere utredet av noen av partene.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-43/%C2%A732
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En retting som berører andre parter og andre deler av prosjektet involverer så mange problemstillinger av 
reguleringsmessig og økonomisk art at lagmannsretten ikke har grunnlag for å gi et slikt pålegg. Det er grunn til 
å tro at en retting på dette stadium av utbyggingen vil bli svært kostbar. Det er også tvilsomt om et slikt pålegg 
faller inn under rettingsplikten i bustadoppføringsloven. Under enhver omstendighet er en slik retting forbundet 
med så store ulemper både for utbygger og andre seksjonseiere at det ikke står i rimelig forhold til det 
forbrukeren oppnår med rettingen.

Kravet om retting tas etter dette ikke til følge.

Prisavslag
Bustadoppføringsloven § 33 har følgende bestemmelse om beregningen av prisavslag:

«Prisavslaget skal vere lik kostnadene for forbrukaren med å få mangelen retta, bortsett frå slike kostnader 
som er nemnde i § 32 fjerde ledd tredje punktum. Blir kostnadene urimeleg høge i høve til det mangelen 
har å seie for forbrukaren, skal prisavslaget vere lik den verdireduksjonen som mangelen medfører. 
Prisavslaget skal likevel minst tilsvare det entreprenøren har spart ved ikkje å levere mangelfri yting.»

Det foreligger svært lite informasjon om salg etter overtakelsen som belyser mangelens betydning for prisen. 
Det er heller ikke innhentet uttalelse fra meglere eller andre sakkyndige som sier noe om dette. Hva 
entreprenøren kan ha spart ved ikke å levere mangelfri ytelse er heller ikke utredet nærmere, jf. 
bustadoppføringsloven § 33 om innsparingen som nedre terskel for prisavslaget.

Kjøpesummen for hver parkeringsplass var i sin tid kr 250.000. Selv om verdireduksjonen på grunn av 
bindingen mellom leilighet og parkeringsplass skal vurderes samlet, er denne kjøpesummen i mangel av andre 
holdepunkter et utgangspunkt for fastsettelsen av prisavslaget.

Ved den skjønnsmessige vurdering av prisavslaget legges det vekt på hvor stort avviket er mellom den faktiske 
bredden og minimumsbredden som lagmannsretten har lagt til grunn ved mangelsvurderingen. Det største 
avviket er på 34 cm (plass 32 og 33), men de fleste har et avvik på i underkant av 30 cm. Disse plassene 
oppleves utvilsomt som trange, noe som forsterkes ved at også manøvreringsarealet flere steder ligger på 
grensen eller under anbefalt nivå.

Videre er det lagt noe vekt på om parkeringsplasser med mindre avvik ligger mellom to plasser (midtplasser) 
med fysiske begrensninger på sidene. Disse begrensningene kan lett føre til at brukerne av disse plassene må 
utnytte hele parkeringsplassens bredde på bekostning av den frie bredden mellom bilene. Dette gjelder for 
eksempel plass 5 som ligger mellom to parkeringsplasser som begge støter mot veggskiver.

Ved den konkrete vurdering er det også tatt noe hensyn til at plasser som bare berøres av søyler kan ha en noe 
bedre situasjon enn plasser som støter mot vegg eller veggskiver. Dette er imidlertid avhengig av hvor søylene 
er plassert, noe som varierer innenfor parkeringsanlegget. En uheldig plassering kan hindre inn og utstigning, 
men kan i likhet med veggskiver også redusere manøvreringsarealet.

For plass 43, som ligger inn mot endevegg, er det et særlig behov for ekstra plass for manøvrering. Netto 
bredde på plassen er 2,66 m, og er dermed tilstrekkelig for å komme seg inn og ut av bilen. Problemet er 
manøvrering inn og ut fra plassen. Byggforskseriens blad fra 2005 behandler i punkt 54 behovet for ekstra plass 
for å unngå skade. Her er det anbefalt en bredde på 3 – 4 m for plasser inn mot endevegg. Selv om 
manøvreringsarealet utenfor denne plassen er relativt romslig, er problemene med manøvreringen inn og ut fra 
plassen likevel så store at det gir grunnlag for prisavslag.

Lagmannsretten har ikke grunnlag for å foreta en finmasket differensiering av prisavslaget i relasjon til avviket 
mellom faktisk og mangelfri ytelse for hver enkelt parkeringsplass. Den skjønnsmessige fastsettelse av 
prisavslaget er derfor basert på en gruppevis fordeling .

Lagmannsretten har kommet til at det er naturlig å dele de mangelfulle parkeringsplasser inn i to grupper. For 
hovedtyngden av plassene – der avviket er størst – settes prisavslaget skjønnsmessig til kr 150.000 for hver 
plass, mens prisavslaget for gruppen med noe mindre avvik settes til kr 100.000.

For HC-plassene (seksjon 14, 30 og 69) er det ingen verdinedgang på den enkelte seksjonseiers hånd, da 
plassen bare disponeres midlertidig så lenge kravet til funksjonshemming er oppfylt. Forvaltningen av plassen 
hører inn under styret for Sameiet Parkeringskjeller. Det kan derfor i høyden bli snakk om en redusert 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-43/%C2%A733
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http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-43/%C2%A733


Utskrift fra Lovdata - 18.11.2018 17:54

 
LF-2016-136500

Side 15

bruksverdi for dagens brukere. Lagmannsretten har kommet til at det ikke er sannsynliggjort et økonomisk tap. 
Ankene fra eierne/brukerne av HC-plasser må derfor forkastes.

Lagmannsretten har etter dette kommet til følgende resultat knyttet til hver enkelt seksjon og parkeringsplass:

Seksjon – plass nr. i parantes.
2. (2) Heidi Monsen og Arve Nilsen: kr 150.000
3. (4) Jarlfrid Leinum: kr 150.000
6. (6) Arne Gjevik og Marit Gjevik: kr 150.000
7. (141) Wenche Sørgård og Arnstein Sørgård kr 150.000
9. (14) Knut Strømmen kr 150.000
10. (9) Grete Skorstad og Asbjørn Skorstad kr 150.000
11. (11) Aage Berg og Sigrid Berg kr 150.000
12. (12) Gerd Wold og Leif Wold kr 150.000
13. (13) Asbjørn Svensli og Tonje Aasen kr 150.000
15. (15) Hans Jørgen Eriksen og Tove Anna Eriksen kr 150.000
18. (17) Morten Størseth og Eline Meyer Størseth kr 150.000
19. (7) Frances Reardon og Jalil Saedi kr 150.000
21. (67) Ann Harriet Berg Høvik og Inge Høvik kr 150.000
22. (66) Anne-Mette Juel og Karl Henrik Juel kr 150.000
24. (64) Jon Endré Flåtten og Berit Storholt Flåtten kr 150.000
25. (19) Svein-Olav Nesvold og Anita Nesvold kr 150.000
26. (20) Geir Sagmyr kr 150.000
43. (28) Christian Paulsen kr 150.000
45. (30) Ann Helen Tiller Ytterdahl og Kjell Tiller kr 150.000
47. (55) John Harald Kaspersen og Lise Kaspersen kr 150.000
49. (53) Arild Teigen kr 150.000
53. (51) Jan Hassel kr 150.000
54. (32) Cathrine Refsnes og Morten Hagen kr 150.000
55. (33) Wenche Odden og Bjørn Michaelsen kr 150.000
59. (50) Jan Gunnar Opsal og Anita Bugge Opsal kr 150.000
61. (34) Grete Frøiland og Terje Frøiland kr 150.000
62. (35) Arild Schei og Camilla Barø kr 150.000
70. (103 og 104) Ann Tegnander og Trond Soligard kr 300.000
5. (5) Helene Moa kr 100.000
32. (23) Randi Skogheim og Asbjørn Skogheim kr 100.000
37. (60) Per Chr. Dørum Klüver og Gerd Olise Klüver kr  100.000
39. (58) Kari Føleide og Arild Reidar Bakke kr 100.000
57. (38) Guri Fagerbekk og Jarle Birkeland kr 100.000
58. (43) Olav Johansen og Kari M. Johansen kr 100.000 * Rettet. Se  note 

s. 31.
63. (36) Elling André Lillefuhr kr 100.000
64. (40) Tove Gjelset og Guttorm Gjelset kr 100.000
68. (48) Astrid Bergljot Olsen kr 100.000

For de øvrige seksjonseierne foreligger det ikke grunnlag for prisavslag. De fleste innenfor denne gruppen har 
plasser som overstiger minimumskravet, uten at det er fysiske hindringer som gjør det påkrevet med et tillegg.

Seksjonseiere som ikke tilkjennes prisavslag er etter dette:
8. (8) Jacqueline Sarab Kaldani
14. (10 HC-plass) Bjørn Stene og Sonja Stene
16. (22) Turid Halvorsen og Olaf Steinar 

Halvorsen
17. (16) Jan Erik Trondseth
27. (21) Rigmor Lund og Jan Erik Juul
29. (62) Egil Næss
30. (63 HC-plass) Jorid Finsvik Kosberg og Jan-Erik 
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Kosberg
34. (24) Oddveig K. Krogh
38. (59) John Nyheim og Anita Pedersen
40. (57) Jan Løftamo
56. (37) Arnstein Rønning Torpet og Berit 

Rønning Torpet
69. (47 HC-plass) Rita Marie Carlsen

Advokat Lillefuhr har nedlagt påstand om at prisavslaget skal utbetales til seksjonseierne ved styreleder for 
Sameiet Vannkanten. Det foreligger ingen skriftlig fullmakt fra hver enkelt seksjonseier som bekrefter 
rettmessigheten av en slik overføring. På spørsmål fra lagmannsretten under ankeforhandlingen har advokat 
Lillefuhr bekreftet at utbetalingen fra RU kan skje til den enkelte seksjonseier.

Erstatningskrav.
Noen av partene har lagt ned påstand om fastsettelsesdom for erstatning på grunn av skader på bilene påført 
under inn- og utkjøring fra trange parkeringsplasser.

Det foreligger få opplysninger om skadene, og lagmannsretten har heller ikke grunnlag for å bedømme om 
skadene skyldes uforsiktig kjøring. At det er en viss risiko for skade er ikke tilstrekkelig til å fastslå ansvar for 
utbygger. Sammenligningen med reglene for objektivt ansvar er lite treffende. Lagmannsretten kan ikke se at 
kravet er sannsynliggjort. Påstanden om erstatning tas derfor ikke til følge.

Seksjonseier Opsal har lagt ned påstand om erstatning for utgifter knyttet til bytte av bil grunnet trang 
parkeringsplass. Det er vist til innbyttepris og verdifall på ny bil. Selv om lagmannsretten har kommet til at 
parkeringsplassen er for smal, er det ikke sannsynliggjort at det påberopte tapet er en påregnelig følge av 
mangelen. Belysningen av kravet for lagmannsretten er dessuten mangelfull. Påstanden om erstatning tas derfor 
ikke til følge.

Seksjonseierne har lagt ned særskilt påstand om erstatning for utgifter til sakkyndig bistand forut for søksmålet. 
Det ene kravet gjelder utgiftsdekning til SINTEF Byggforsk med kr 12.500. Denne kostnaden ble pådratt for å 
avklare om det forelå rettslig grunnlag for de påberopte mangler. Kostnaden tilkjennes som nødvendig utgift for 
seksjonseierne.

Det er også krevd dekning av utgifter til advokat frem til uttak av stevning med kr 112.205. Kravets størrelse er 
ikke nærmere begrunnet, til tross for at det ble bedt om dette både fra motparten og lagmannsretten under 
ankeforhandlingen. Dette er utgifter i forkant av stevningen som inngår som del av sakskostnadene etter 
tvisteloven § 20-5. Uten at lagmannsretten har grunnlag for å ta standpunkt til rettmessigheten av kravet inngår 
beløpet i de sakskostnader som knytter seg til tingrettens behandling.

Videre har seksjonseierne krevd erstatning for ekstra utgifter til styrehonorar med kr 150.000. Partens arbeid 
med egen sak dekkes vanligvis ikke. Lagmannsretten kan ikke se at styrets arbeid på vegne av partene går ut 
over det som faller inn under hovedregelen i tvisteloven § 20-5 første ledd. Også her mangler det for øvrig en 
nærmere redegjørelse som kan underbygge at lovens vilkår for kostnadsdekning er oppfylt. Tvilsrisikoen må gå 
ut over seksjonseierne. Kravet tas derfor ikke til følge.

Prosessuelle innsigelser
Under saksforberedelsen for lagmannsretten ble det fremmet flere prosessuelle innsigelser fra RU. To av disse 
ble avklart under saksforberedelsen, mens avgjørelsen av de øvrige ble utsatt for avgjørelse under 
ankeforhandlingen, jf. HR-2016-2480. Dette gjaldt:

- Avskjæring av nytt erstatningskrav i anken.
- Avskjæring av økt påstandsbeløp for prisavslaget.
- Avskjæring av endret påstand knyttet til HC-plassene og bredden på plass 43
- Avskjæring av bevis – kravet om befaring av andre anlegg.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-5
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-5
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2016-2480
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Kravet om befaring av andre anlegg ble frafalt under ankeforhandlingen. For de øvrige krav førte 
realitetsbehandlingen av anken til at ingen av innsigelsene ble satt på spissen. Som eksempel vises til at tilkjent 
prisavslag ligger lavere enn påstandsbeløpet for tingretten. Lagmannsretten kan derfor ikke se at RU har rettslig 
interesse i å få behandlet innsigelser som er uten praktisk betydning for avgjørelsen av anken. Lagmannsretten 
går derfor ikke inn på de prosessuelle spørsmål som knytter seg til disse innsigelsene.

Sakskostnader
Hovedtemaet i anken er kravet om retting og prisavslag på grunn av mangler ved parkeringsplasser og 
manøvreringsareal. I dette spørsmålet har 37 av seksjonseierne blitt tilkjent prisavslag, mens 12 av 
seksjonseierne ikke har oppnådd noen bedre avgjørelse gjennom anken.

Seksjonseiernes prinsipale påstand om bredden på parkeringsplassene har ikke ført frem. Heller ikke 
påstandene om utbedring har ført frem. Det atter subsidiære kravet om prisavslag har imidlertid ført frem, men 
ikke med det breddekrav som ligger i den prinsipale påstanden. Samlet sett finner lagmannsretten det klart at 
ingen av de 37 seksjonseierne har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige, jf. tvisteloven § 20-2 første og 
annet ledd. For denne partsgruppen er derfor utgangspunktet at hver av partene skal dekke egne kostnader for 
lagmannsretten, med mindre det foreligger grunnlag for å tilkjenne kostnader etter unntaksreglene i § 20-3, jf. 
nedenfor.

RU på sin side har fått medhold for så vidt gjelder de 12 seksjonseierne som ikke har oppnådd noen bedre 
avgjørelse. Som utgangspunkt skal derfor disse seksjonseierne dekke ankemotpartens sakskostnader knyttet til 
denne del av anken. Lagmannsretten finner imidlertid at det foreligger tungtveiende grunner som gjør det 
rimelig å frita disse partene for kostnadsansvar, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Etter lagmannsrettens syn var 
det god grunn til å få saken prøvd, da det fremsto som uklart hvilket kvalitetsnivå som kunne kreves av 
seksjonseierne med bakgrunn i funksjonskravene i teknisk forskrift.

Også tingretten fant det tvilsomt om kravene var oppfylt, selv om RU ble frifunnet på et annet grunnlag. Heller 
ikke RU har hatt klarhet i funksjonskravene, men synes tvert i mot å ha basert sine innvendinger mot 
reklamasjonen på en feiltolkning av de anvisninger som forelå fra Byggforsk. Seksjonseierne har dessuten fått 
medhold i spørsmålet om reklamasjonsfristen var overholdt, noe som førte til at tvisten om det forelå mangler 
ble realitetsbehandlet av lagmannsretten. Hovedtyngden av saken og ressursbruken har dessuten knyttet seg til 
det generelle spørsmålet om funksjonskravene til parkeringsplasser og manøvreringsareal. De individuelle 
forhold var nokså likeartet og representerte ingen kostnadsbelastning av betydning.

Lagmannsrettens konklusjon er derfor at de 12 seksjonseierne må fritas for kostnadsansvar.

RU har ikke fått medhold fullt ut eller i det vesentlige. Etter som RU har bestridt både reklamasjonens 
rettidighet og mangelskravet har RU heller ikke fått medhold av betydning. RU har imidlertid krevd 
sakskostnader fra seksjonseierne uavhengig av utfallet under henvisning til at det er påløpt kostnader som 
skyldes motpartens forsømmelser, jf. tvisteloven § 20-4 bokstav c. Prosessen er lagt bredt opp fra begge sider 
med mange omtvistede spørsmål. Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for å ilegge den ene parten 
erstatningsansvar etter denne bestemmelsen. Kravet tas derfor ikke til følge.

Det følger av tvisteloven § 20-3 at det kan tilkjennes sakskostnader til en part som har fått medhold av 
betydning uten å vinne saken. I så fall kan det tilkjennes sakskostnader helt eller delvis dersom tungtveiende 
grunner tilsier det. Ved denne vurderingen skal det særlig legges vekt på hvor mye parten har fått medhold, og 
andelen av sakskostnadene som knytter seg til den delen av saken. Videre er det vist til momentene i 
tvisteloven § 20-2 tredje ledd.

Hovedtyngden av tidsbruken i saken har som nevnt dreid seg om mangelsvurderingen og reklamasjonsfristen. 
En vesentlig del av kostnadsbelastningen gjelder derfor denne del. Seksjonseierne har fått medhold av 
betydning gjennom de tilkjente prisavslag. Samtidig er det en betydelig avstand mellom lagmannsrettens 
konklusjon og de krav som ble fremmet av seksjonseierne.

Lagmannsretten har etter en samlet vurdering kommet til at tungtveiende grunner tilsier at seksjonseierne som 
har oppnådd en bedre avgjørelse skal tilkjennes en andel av kostnadene for lagmannsretten i medhold av 
tvisteloven § 20-3. Ved denne vurderingen tas det hensyn til kostnadsandelen for de parter som ikke har fått 
medhold, men som er fritatt for kostnadsansvar etter tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Advokat Lillefuhr har levert 
kostnadsoppgave der samlede kostnader for lagmannsretten er oppgitt til kr 1.909.607,94 inklusive 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-2
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merverdiavgift. Av dette utgjør salærkravet kr 1.304.039 eks mva. Resten er øvrige kostnader/utlegg, der 
utgifter til sakkyndige vitner utgjør kr 220.409.

Sakskostnader for lagmannsretten tilkjennes skjønnsmessig med kr 950.000 til dekning av salær og kostnader.

Lagmannsrettens resultat legges til grunn for behandlingen av sakskostnadene for tingretten. Sakskostnadene 
for tingretten er i kostnadsoppgaven oppgitt til kr 1.824.323,50. Av dette må det gjøres skjønnsmessig fradrag 
for den forholdsmessige kostnadsandel for de 17 seksjonseierne som ikke har anket tingrettens dom til 
lagmannsretten. Videre kommer salærkravet før uttak av stevning inn som tilleggspost, jf. kostnadsoppgaven til 
tingretten fra advokat Lillefuhr.

Sakskostnader for tingretten tilkjennes skjønnsmessig med kr 700.000. Også dette beløpet omfatter både salær 
og øvrige kostnader/utlegg.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

1. Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA dømmes til å betale prisavslag til seksjonseierne etter følgende 
oppstilling:

Heidi Monsen og Arve Nilsen kr 150.000
Jarlfrid Leinum kr 150.000
Arne Gjevik og Marit Gjevik kr 150.000
Wenche Sørgård og Arnstein Sørgård kr 150.000
Knut Strømmen kr 150.000
Grete Skorstad og Asbjørn Skorstad kr 150.000
Aage Berg og Sigrid Berg kr 150.000
Gerd Wold og Leif Wold kr 150.000
Asbjørn Svensli og Tonje Aasen kr 150.000
Hans Jørgen Eriksen og Tove Anna 
Eriksen

kr 150.000

Morten Størseth og Eline Meyer 
Størseth

kr 150.000

Frances Reardon og Jalil Saedi kr 150.000
Ann Harriet Berg Høvik og Inge 
Høvik

kr 150.000

Anne-Mette Juel og Karl Henrik Juel kr 150.000
Jon Endré Flåtten og Berit Storholt 
Flåtten

kr 150.000

Svein-Olav Nesvold og Anita Nesvold kr 150.000
Geir Sagmyr kr 150.000
Christian Paulsen kr 150.000
Ann Helen Tiller Ytterdahl og Kjell 
Tiller

kr 150.000

John Harald Kaspersen og Lise 
Kaspersen

kr 150.000

Arild Teigen kr 150.000
Jan Hassel kr 150.000
Cathrine Refsnes og Morten Hagen kr 150.000
Wenche Odden og Bjørn Michaelsen kr 150.000
Jan Gunnar Opsal og Anita Bugge 
Opsal

kr 150.000

Grete Frøiland og Terje Frøiland kr 150.000
Arild Schei og Camilla Barø kr 150.000
Ann Tegnander og Trond Soligard kr 300.000
Helene Moa kr 100.000
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Randi Skogheim og Asbjørn Skogheim kr 100.000
Per Chr. Dørum Klüver og Gerd Olise 
Klüver

kr 100.000

Kari Føleide og Arild Reidar Bakke kr 100.000
Guri Fagerbekk og Jarle Birkeland kr 100.000
Olav Johansen og Kari M. Johansen kr 100.000
Elling André Lillefuhr kr 100.000
Tove Gjelset og Guttorm Gjelset kr 100.000
Astrid Bergljot Olsen kr 100.000

2. Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA dømmes til å betale seksjonseierne v/ advokat Elling A. Lillefuhr 
erstatning for utgifter til sakkyndig bistand fra SINTEF Byggforsk med kr 12.500 med tillegg av lovens 
forsinkelsesrenter fra 30 – tretti – dager etter stevningen.

3. Forfallstidspunktet for betalingsforpliktelsene i domsslutningen punkt 1 og 2 er 2 – to – uker fra 
forkynnelsen av dommen.

4. For øvrig forkastes anken.
5. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA 950 000 – 

nihundreogfemtitusen * – kroner til seksjonseierne v/advokat Elling A. Lillefuhr innen 2 – to – uker fra 
forkynnelsen av dommen.

6. I sakskostnader for tingretten betaler Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA 700 000 – sjuhundretusen – 
kroner til seksjonseierne v/advokat Elling A. Lillefuhr innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen.

* Rettet 22. mai 2017 i medhold av tvisteloven § 19-8, jfr. lagmannsrettens beslutning 18. mai 2017. 

Partsliste:
- Svein-Olav Nesvold og Anita Nesvold
- Heidi Monsen og Arve Nilsen
- Jarlfrid Leinum
- Helene Moa
- Arne Gjevik og Marit Gjevik
- Wenche Sørgård og Arne Sørgård
- Jacqueline Sarab Kaldani
- Knut Strømmen
- Grete Skorstad og Asbjørn Skorstad
- Aage Berg og Sigrid Berg
- Gerd Wold og Leif Wold
- Asbjørn Svensli og Tonje Aasen
- Bjørn Stene og Sonja Stene
- Hans Jørgen Eriksen og Tove Anna Eriksen
- Turid Halvorsen og Olaf Steinar Halvorsen
- Jan Erik Trondseth
- Morten Størseth og Eline Meyer Størseth
- Frances Reardon og Jalil Saedi
- Ann Harriet Berg og Inge Høvik
- Anne-Mette Juel og Karl Henrik Juel
- Jon Endré Flåtten og Berit Storholt Flåtten
- Geir Sagmyr
- Rigmor Lund og Jan Erik Juul
- Egil Næss

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A719-8
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- Jorid Finsvik Kosberg og Jan-Erik Kosberg
- Randi Skogheim og Asbjørn Skogheim
- Oddveig K. Krog
- Per Christian Dørum Klüver og Gerd Olise Klüver
- John Nyheim og Anita Pedersen
- Kari Føleide og Arild Reidar Bakke
- Jan Løftamo
- Christian Paulsen
- Ann Helen Tiller Ytterdahl og Kjell Tiller
- John Harald Kaspersen og Lise Kaspersen
- Arild Teigen
- Jan Hassel
- Cathrine Refsnes og Morten Hagen
- Wenche Odden og Bjørn Michaelsen
- Arnstein Rønning Torpet og Berit Rønning Torpet
- Guri Fagerbekk og Jarle Birkeland
- Olav Johansen og Kari M. Johansen
- Jan Gunnar Opsal og Anita Bugge Opsal
- Grete Frøiland og Terje Frøiland
- Arild Schei og Camilla Barø
- Elling André Lillefuhr
- Tove Gjelset og Guttorm Gjelset
- Astrid Bergljot Olsen
- Rita Marie Carlsen
- Ann Tegnander og Trond Soligardt


