
Journalnummer: 
9O3lZ28l5 

RETTSBOK 
Forliksrådet i Nore og Uvdal 

Den 15.12.2009 M. 10:OO ble rettsmate holdt i Forliksrådet i Nore og Uvdal. Motested 
Nore og Uvdal Kommunehus, Moterom 2. 

Sak nr.: F2009-093317 

Forfiksrådets leder: Ole Erik Aasen 
Foriiks ride ts Lars Inge ~nerstvedt og Oddveig Rdberg  
medlemmer. 

Saken gjelder: Faknrrakra~-/'juidiske tjenester 

Sakens parter: 

Klager Advokathaet HaaWld As, Postboks 359 Sentrum, 0201 Oslo, 
0rg.Nr. 986 420 177 
ProsessfulLmektig: Lindorff As, P.B 7055,3007 Drammen, 
0rg.Nr. 835 302 202, Ref. 17192342 

magemotpart Ame Trondrud, aygardsgrend, 3630 Radberg, F.Dato 07.06.1954 
Prosess fullmektig: Egen prosessfullmektig 

Til stede: 

Klager] 
stedfortredert 

Prosessfullmektig/ Mote Mimektig Leif Rustgaard 
medhjelper: 

Klagemo part./ hilotte ikke 
stedfortreder: 
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Det Gernkom ingen innvendinger mot fotliksridets habilitet. 

Klagerens pistand i forliksklagen: 

Arne Trondnid d a m e s  d innen 2 - to - uker Ga dommens forkynning å betale d 
Advokat6rmaet Haavind AS: 

- med tillegg av avtalt rente av hovedkrav til betaling skjer 
- med tillegg av forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven ,$i 3 forste ledd av utenrettslige 
inndtivingskostnader al betaimg skjer. 

Klagemotparten demrnes til å betale klager innen 14 dager iflg. klagen 

Det ble avsagt slik 
fcaværsdom: 

Idagemotparten har i tilsvar anfart at han/hun rkke godtar klagerens påstand. Innkalling til 
rettsmate er lovlig forkynt for klagemotpatten. I innkallingen er klagemotprten gjort kjent 
med falgene av ai utebli. Klagemotparten har ikke mott, og det er heller ikke opplyst eler 
sannsynliggjort at det foreligger gyldig fravar. Klageren har hevd ftaværsdom. 

Saken gjelder: Fakturakrav/juridiske tjenester 

Saksfrernstilhgen i forliksklagen legges d grunn for d o m e n .  Domsslutningen et i 
samsvar med Magerens piistand. 
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Domsslutning: 

rime Trondrud dommes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynning å betale til 
Advokatfirmaet Haavind AS: 
( Besktivelse ] Oppnnneiig I Rente ( Renter I Renter 1 Restbelop 1 

- med tillegg av avtalt rente av hovedktav til betaiing skjer 
- med d e g  av forsinkelsesrente etter forsinkelsesrente1oven 3 forste ledd av utenrettslige 
inndnvingskostnadec til betaling skjer. 

Klagemotparten domrnes til ii betale klager innen 14 dager iflg. klagen 

Retten hevet. 




