
---------- Videresendt e-post ---------- 
Fra: Frode Amland <pfamland@gmail.com> 
Dato: 21:10 21. oktober 2012 
Emne: Re: Utlegg etc. 
Til: Erling Keyser <ek@tt-co.no> 

Takk for mailoversendelse angående forlik, 
Jeg har vært på kurs fra onsdag og fikk ikke tatt opp dette med Karina før i dag. Jeg melder 
tilbake i løpet av uken. 
  
Mvh:  Petter Frode Amland 

Den 09:22 17. oktober 2012 skrev Erling Keyser <ek@tt-co.no> følgende: 

Viser til vår kontakt for noe tid siden i anledning pågående utleggssaker/tvangssalg mot 
Karina Hyggen Amland, og vedrørende eiendom du er hjemmelshaver til. 

Vi ønsker ved dette nok en gang å ta opp tråden med deg – for om mulig å søke og få til en 
løsning. Siden sist vi hadde en viss dialog rundt dette, har det tilkommet nye sakskostnader, 
og flere utlegg er tatt i eiendommen din. Totalt beløper det hele seg nå til godt over kr. 
200 000,-, og det er stadig klager fra din kone knyttet til løpende utlegg – og der vi gis 
erstatning for fulle sakskostnader i alle instanser. 

Vi vedlegger kopi av avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett. Vi vet ikke om du er kjent med 
denne, og presiserer at den ikke er rettskraftig. I tråd med historien for øvrig, antar vi din kone 
vil påanke dette. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at ikke Høyesterett – nok en gang – 
opprettholder tidligere avgjørelser knyttet til det samme faktum. Vi er trygge på at 
eiendommen, såfremt man ikke gjør opp kravet/inngår en avtale, til slutt vil legges ut for 
tvangssalg. Det er mulig dette vil ta noe tid, men på et eller annet tidspunkt vil så skje. Hun 
har ikke fått medhold i noen av sine anførsler i noen instanser i løpet av de årene vi har jobbet 
med dette. 

Saken tar mye tid, og anførslene fra din kone blir mer og mer ekstreme. Hun forsøker nå også 
å saksøke undertegnede, mine kollegaer samt ansatte hos Namsfogden privat, jfr. vedlegg. 
Dette innebærer at det vil påløpe ytterligere kostnader for henne, og der vi vil fortsette å kreve 
– og antagelig også oppnå – pant i din eiendom for tilkjente omkostninger. Hennes 
fremstilling av hendelsesforløpet og de involverte partene er nå så vidt injurierende at 
påstandene og fremsettelse av disse kan være straffbare for hennes del, uten at vi egentlig 
ønsker å problematisere dette nærmere.  

Vi vil på denne bakgrunn informere deg om ovenstående, og ber deg nok en gang om å søke å 
få satt sluttstrek knyttet til sakskomplekset. Vi er innstilt på å få til en minnelig løsning, men 
ber da om rask tilbakemelding.  

Med vennlig hilsen 

Erling Keyser 

Senioradvokat | Senior Lawyer 
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Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS 

Henrik Ibsens gate 100 | Postboks 2884 Solli | NO-0230 Oslo 

Tel.: +47 23 13 33 00 | Fax: +47 23 13 33 01 | Mob.: +47 92 21 35 39

ek@tt-co.no | www.tt-co.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 å bruke 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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