
 

 

    

Den 25. november 2022 ble det av Høyesteretts ankeutvalg med dommerne Normann, 

Arntzen og Østensen Berglund i 

 

HR-2022-2278-U, (sak nr. 22-158642SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: 

 

Scandic Hotels AS (advokat Ole Christian Borge) 

    

Nord Norsk Hotelldrift AS (partshjelper)   

ANS Nordkapp 1990 (partshjelper) (advokat Sam Erling Harris) 

    

mot   

    

Nordkapp kommune (advokat Ole-Martin Jensen) 

    

Staten v/Klima- og miljødepartementet 

(partshjelper) 

(Regjeringsadvokaten 

v/advokat Henrik Vaaler) 

 

 

 

truffet slik 

 

 

B E S L U T N I N G :  

 

Scandic Hotels AS har anket Hålogaland lagmannsretts dom 23. september 2022 i sak  

nr. 21-147491ASD-HALO mot Nordkapp kommune. ANS Nordkapp 1990 og Nord Norsk 

Hotelldrift AS har erklært partshjelp til støtte for den ankende part. Staten v/Klima- og 

miljødepartementet har erklært partshjelp til støtte for ankemotparten. Ingen av partene har 

bestridt partshjelpen. Når det ikke er protestert, skal retten ikke ta stilling til om vilkårene for 

partshjelp er oppfylt, jf. tvisteloven § 15-7 andre ledd tredje punktum og blant annet 

HR-2021-2477-U. 

 

Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra 

ankeutvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning 

utenfor den foreliggende sak, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i 

Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. 

 

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for 

Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet. 

 

Ankemotparten har krevd 56 000 kroner i sakskostnader for ankeutvalget. Kravet tas til følge. 
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HR-2022-2278-U, (sak nr. 22-158642SIV-HRET) 

S L U T N I N G  

 

Anken tillates ikke fremmet. 

 

I sakskostnader for Høyesterett betaler Scandic Hotels AS, Nord Norsk Hotelldrift AS og 

ANS Nordkapp 1990 – én for alle og alle for én – til Nordkapp kommune 56 000 – 

femtisekstusen – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av beslutningen. 

 

 

 

Wenche Elizabeth Arntzen Kristin Normann Cecilie Østensen Berglund 

(sign.) (sign.) (sign.) 

 

 

Dokumentet er i samsvar med originalen: 

Oskar Vegheim 


