Avtale om utenrettslig forlik
mellom
Anne Karina Hyggen Amland og Petter Frode Amland
(heretter benevnt «Amland»)
og
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS org.nr. 885719392
(heretter benevnt «Føyen Torkildsen»)

Amland og Føyen Torkildsenhar over tid vært saklig uenig. Dette har medført at
partene har brukt en del ressurser, tid og penger på å ivareta sine interesser
overfor hverandre. Partene er ved dette enige om en forliksløsning, med sikte på å
løse alle utestående forhold mellom partene, som baserer seg på følgende
premisser:
1

Amland betaler til Føyen Torkildsenkr. 275.000,- inkl mva. innen 15. mai
2015 til kontonummer 8101.28.60420 i Danske Bank.

2

Etter mottatt betaling slettes samtlige utlegg i Amlands eiendeler og saken
avsluttes.

3

Amland garanterer for at det per i dag ikke er sendt inn klager, saksanlegg,
anmeldelser eller annet til domstoler eller Politi som Føyen Torkildsen ikke
uttrykkelig er gjort kjent med.

4

Amland avstår i fremtiden fra videre klager, saksanlegg, forfølgelse av
saker, anmeldelser eller tilvarende mot Føyen Torkildsen og deres ansatte.
Amland forpliktes også til å trekke alle pågående klager, saksanlegg og
anmeldelser, hvis dette eksisterer, umiddelbart.

4

Amlandskal besørge å fjerne alle uttalelser og dokumenter (fremsatt av
Amland selv, hennes rådgiver Herman Berge og/eller andre på Amlands
vegne) på internett knyttet til Føyen Torkildsen og deres ansatte. Fjerning
skal finne sted innen tre måneder etterinngåelse av denne avtale. Om dette
ikke skjer aksepterer Amland å være økonomisk ansvarlig for kostnader
Føyen Torkildsen blir pådratt ved oppfølgning av å få dette fjernet.

4

Amland avstår fra, under enhver omstendighet, å gå til ny sak mot Føyen
Torkildsen eller deres ansatte, herunder å politianmelde.

5

Føyen Torkildsen bekrefter å avskrive som tap et beløp stort kr 175.000,(«Restbeløpet») som følge av inngåelse av denne avtale. Årsaken er et
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sterkt ønske om at saken avsluttes. Etter avskrivningen fremkommer
beløpet som nevnt i punkt 1 som rest. Dersom Amland ikke overholder alle
sine plikter etter denne avtale, herunder at forliksbeløpet nevnt i punkt 1
ikke er innbetalt innen fristen, forfaller Restbeløpet til betaling ved påkrav.
Amland fraskriver seg retten til å fremsette innsigelser, herunder motkrav,
mot dette kravet. Videre bortfaller i så fall alle Føyen Torkildsens plikter
etter denne avtale.Føyen Torkildsen står da fritt til å kunne kreve inn alle
fremtidige sakskostnader på vanlig måte.
Denne avtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav hver av partene har fått hvert
sitt.

***********************

Oslo, den 07.05.2015

For Amland

For Føyen Torkildsen

____________________________
Petter Frode Amland

_______________________________

____________________________
Anne Karina Hyggen Amland

_______________________________

Side 2 av 2

