
Navn og e-postadresser er – i den grad jeg har funnet det nødvendig – 
anonymisert 

 
 
 
 
From: Karina Hyggen Amland [karina_hyggen_amland@xx] 
Sent: Thursday, May 07, 2015 8:49 PM 
To: Herman Berge 
Subject: Fwd: Amland 
 
Videresender denne som jeg mottok fra Frode nå. Som du ser har altså Børge S. Nygårdshsug tatt 
kontakt med NN for å få hjelp til å ordne dette!  
 
Hilsen Karina  
 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Fra:   <xxx@xx> 
Dato: 7. mai 2015 09:41:03 CEST 
Til: "Karina_hyggen_amland@xx" <Karina_hyggen_amland@xx> 
Emne: Fwd: Amland 

 
---------- Videresendt e-post ---------- 
Fra: NN <xxx@xx> 
Dato: 6. mai 2015 kl. 22.34 
Emne: SV: Amland 
Til: "Børge S. Nygårdshaug" <bsn@foyentorkildsen.no> 
Kopi: "NN (xx@xx)" <xx@xx> 
 

Takk Børge, 

  

Jeg diskuterer med Frode i morgen tidlig.  

  

Med vennlig hilsen 
NN 
Partner | Advokat 
 

mailto:bsn@foyentorkildsen.no


 
Advokatfirmaet NN 
 
Denne meldingen kan inneholde informasjon som er konfidensiell og underlagt lovbestemt taushetsplikt. Hvis du ikke er 
rett mottaker  
av meldingen, vennligst kontakt avsender per e-post, slett meldingen med vedlegg og ødelegg samtlige utskrifter og kopier 
av den. 

  

Fra: Børge S. Nygårdshaug [mailto:bsn@foyentorkildsen.no]  
Sendt: 6. mai 2015 13:59 
Til: NN 
Kopi: Frode Amland (xx@xx) 
Emne: SV: Amland 

  

Hei N, 

Jeg viser til din mail samt til vedlagte mail til Amland med vårt forliksutspill. 

  

Som bekreftet for                tidligere i dag så kan vi være villig til å forlike 
denne saken gitt at vi blir enige om vilkårene for dette innen kl 12 i morgen. Jeg 
har fått stanset den planlagte utleggsforretningen i Amlands fellesbolig til etter 
dette, i morgen. 

I tiden som er gått etter at forlikstilbudet ble fremsatt har jeg hatt et par gode 
samtaler med               , og jeg opplever at vi bør kunne få denne saken ut av 
verden. Vi er imidlertid etter den tid blitt politianmeldt på nytt og det er fremsatt 
anke på en av sakene til lagmannsretten. Vi har dermed måtte agere og bruke mer 
tid på sakskomplekset. Til din orientering er vårt utleggskrav, altså beløpet som vi 
vil få sikret under utlegget, nå litt høyere enn kr 400 000,-. Påløpte kostnader er ca 
kr 450 000,- som vi vil få utlegg for i løpet av en fire ukers tid fra nå. Som du 
sikkert er kjent med har domstolene satt dette sakskomplekset til forenklet 
behandling slik at vi standardmessig får gjennomslag for våre krav løpende, 
både ved fastsettelse av beløp og utlegg. I så måte har det hjulpet godt at involvert 
dommere så langt er blitt politianmeldt av fru Amland. 

  

Vi kan forlike saken forutsatt at følgende vilkår oppfylles: 

-          Vilkår i vedlagte mail oppfylles, men de skal utfylles med følgende; 

-          Alle skriftlige dokumenter om oss fra Amland og hennes våpendrager 
Herman Berge fjernes fra internett. Dette kan gjøres i ettertid, men skal være gjort 
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innen 3 måneder fra aksept av dette tilbud, ellers vil vi på nytt måtte holde 
Amland ansvarlig for fjerning av disse samt saksomkostninger ved dette 

-          Dersom fru Amland på nytt går til sak mot vårt firma eller noen av våre 
ansatte, eller fremsetter krav mot oss eller noen av våre ansatte, bortfaller våre 
plikter etter denne avtale, og Amland bekrefter i så fall å være økonomisk 
ansvarlig for våre tidligere (som ved denne avtale forutsettes avskrevet) 
sakskostnader, samt at vi vil holde Amland ansvarlig for nye kostnader ved videre 
oppfølgning av saksforholdet. 

-          Kr 275 000,- er innbetalt vår konto innen 15. mai 2015. 

  

Tilbakemelding imøteses. 

  

FØYEN | TORKILDSEN 

Med vennlig hilsen/Best 
regards 
 
Børge S. Nygårdshaug 
Advokat / Partner 
Mob: +47 90 66 33 49 
 
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS  
C J. Hambros Plass 2 D, 0164 Oslo, Postboks 7086 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 

Tlf: +47 21 93 10 00 

Mail: bsn@foyentorkildsen.no  

www.foyentorkildsen.no  

 

 

Please consider the impact on the environment before printing this e-mail. 

 

Vi gjør oppmerksom på at denne e-postmeldingen kan inneholde fortrolig informasjon. Hvis De ved en  

feil mottar e-posten, ber vi Dem vennligst informere avsender om feilen gjennom bruk av svarfunksjonen.   

Samtidig ber vi Dem slette e-postmeldingen i Deres datasystem uten å videresende eller kopiere den. 

 

Please note that this message may contain confidential information.  If you have received this message by  

mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your  

system without making, distributing or retaining any copies of it.  
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