
ASKER OG BÆRUM TINGRETT

Avsagt: 31.10.2012 i Asker og Bærum tingrett,

Sak nr.: 12-112091TVA-AHER/1

Dommer: Dommerfullmektig med alminnelig bemyndigelse Christel
Søreide

Saken gjelder: Klage i utleggssak

Anne-Karina Hyggen Amland

mot

Poppe & Co. Eiendomsmegling AS
Konkursbo

Advokat Lage Sverdrup-Thygeson
v/advokatfullmektig Julie Randgaard
Schive

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse



KJENNELSE

Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over utlegg.

Namsmannen iAsker og Bærum besluttet 10. mai 2012 utlegg overfor Anne Karina
Hyggen Amland for et krav med hovedstol kr. 21 125. Tvangsgrunnlaget er Borgarting
lagmannsrett kjennelse av 1. november 2011, hvor Anne Karina Hyggen Amlands anke
over Oslo tingretts kjennelse om tvangssalg ble forkastet. Motpart i saken, Poppe & Co
Eiendomsmegling AS, dets konkursbo. ble tilkjent saksomkostninger for lagmannsretten
med kr. 21 125. Anke til Høyesterett ble senere forkastet og sakskostnadskravet er
rettskraftig avgjort.

Konkurs ble åpnet i Poppe & Co Eiendomsmegling AS i august 2011. Advokat Jan
Grønnerød er bostyrer.

Tidligere Poppe & Co Eiendomsmegling AS skal ha hatt et større utestående i forhold til
Anne Karina Hyggen Amland (heretter Amland), som omfatter tilkjente sakskostnader fra
flere tvister i tilknytning til tvangsinndrivelse overfor Anne Karina Hyggen Amland.

I begjæring om utlegg 12. januar 2012, er det krevet utlegg overfor Amland for ovennevnte
sakskostnadskrav på kr. 21 125. Som saksøker er angitt Poppe & Co Eiendomsmegling
AS, dets konkursbo, og som prosessfullmektig er oppført Torkildsen, Tennøe & Co
Utleggsbegjæringen ble forelagt Amland ved Namsfogdens brev av 23. februar 2012. Det
skal ikke ha innkommet noen merknader fra Amland. Utleggsforretning ble deretter
gjennomført på namsmannens kontor 10. mai 2012. Begjæringen om utlegg ble tatt til
følge, og det ble besluttet utleggstrekk i lønn med kr. 1000 per måned i Amlands ytelser fra
Amland Spesialist Legetjenester AS.

Amland klaget over utlegget den 18. mai 2012. Namsmannen forela klagen og mottok
tilsvar fra advokatfirmaet ved advokat Julie Randgaard Schive. Amland innga deretter to
skriv med supplerende anførsler til klagen.

Namsmannen opprettholdt sin avgjørelse, som ble meddelt Amland i skriv av 12. juni
2012. Klagen er oversendt retten ved Namsmannens skriv av 3. juli 2012.

Under saksforberedelsen for tingretten er det mottatt tre skriv fra Advokatfirmaet. og seks
skriv fra Amland. Amland har blant annet bestridt Advokatfirmaets prosessfullmakt og
bestridt at konkursboet har noe krav mot henne. Hun har blant annet bedt om at det
fremlegges dokumentasjon på prosessful1makt.
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I brev av 3. august 2012 ba retten om en klargjøring av Advokatfirmaets anførsler og rolle
i saken. Fra brevet siteres siste del:

l brev av l. juni 2012 og 25. juli 2012 har klagernotpartens prosessfullmektig vist til
redegjørelse til retten samt kjennelse i sak 11-044469TVA-AHER/2. Det er etter dette
uklart for retten hvorvidt det gjøres gjeldende

• At prosessfullmektigen, formodentlig advokat Schive, på tidspunktet for
utleggsbegjæringen hadde prosessful1makt fra konkursboet til å begjære
tvangsfullbyrdelse av kravet på kr. 21 125.

• At kravet på kr. 21 125 på tidspunktetfor utleggsbegjæringen var abandonert
av boet

• At kravet på kr. 21 125 før utleggsbegjæringen eller senere er overdratt til
prosessfullmektigen fra boet eller selskapet.

Ovennevnte bes avklart og i tilfelle dokumentert innen 20. august 2012.

Advokat Schive Hovde-Hagen har i skriv av 20. august 2012 blant annet opplyst følgende:

"På tidspunktet for utleggsbegjæringen (12.01.2012) hadde viprosessfullmaktfra
konkursboet. Som det fremgår av vedlagte brev fra bostyrer, datert 26. januar 2012.
har imidlertid boet stillet krav mot Anne Karina Hyggen Amland til vår disposisjon.
Dette i tråd med utgangspunktet i Tvisteloven § 20-10."

I brevet er det videre vist til Asker og Bærum tingretts kjennelse av 15. juni 2012, og
anført at den besvarer rettens spørsmål over.

Retten har deretter ibrev av 19. september 2012 bedt om ytterligere klargjøring. Fra brevet
siteres:

Klager har reist spørsmål knyttet til hvem som er rette innehaver av
sakskostnadskravet som ligger til grunn for utlegget. og har bestridt at det
foreligger prosessful1makt. Retten har i brev av 3. august 2012 bedt
prosessfullmektigen redegjøre for hvorvidt det forelå prosess fullmakt på
tidspunktet for utleggsbegjæringen, om kravet på det tidspunkt var abandonert.
eller om prosessfullmektigen gjør gjeldende å ha ervervet kravet ved
overdragelse.

Advokat Julie Schive Hovde-Hagen har i skriv av 20. august 2012 opplyst al "På
tidspunktet for utleggsbegjæringen (12.1.2012) hadde vi prosessfullmaktfra
konkursboet. " Det er i tillegg vist til tingrettens kjennelse fra 15. juni i år i sak
11-044469TVA-AHER/2 som svar på rettens spørsmål. Det er tidligere vist til
redegjørelsefra advokat Erling Keyser i nevnte sak datert 10. mai 2012.
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l redegjørelsen av J O.mai 20 J 2på side 3 er det gjort gjeldende at
sakskostnadskravet "tilhører prosessfullmektigen", og videre at "Torkildsen,
Tennee & co. Advokatfirma AS er rettmessig kreditor til fordringen - tvisteloven
§20-10 og boet abandonering. "1 tingrettens kjennelse av 15. juni 2012 ble det
lagt til grunn at advokatfirmaet hadde overtatt kravet og var rettighetshaver.
Dette fremstår ikke forenlig med en prosessful1makt fra boets side, og tilsier at
konkursboet på tidspunktet for utleggsbegjæringen ikke var kreditor og den
berettigede etter kravet. Det erfølgelig betimelig a reise spørsmål om
grunnvilkåret for a begjære tvangsfullbyrdelse i tvangsfullbyrdelsesloven §4-6
var oppfylt. Det er tatt utlegg til fordel for boet. Prosessfullmektigen har ikke
trådt inn i saken etter tvangsfullbyrdelsesloven § 5-J 8.

Klagemotparten har ikke redegjort for når sakskostnadskravet ble abandonert.
eller fra hvilket tidspunkt advokatfirmaet eller prosessfullmektigen gjør gjeldende
a være rette kreditor.

l det fremlagte brevet fra bostyrer Jan Grønnerød datert 26. januar 2012 er det
vist til en tidligere skriftlig bekreftelse. Noen slik forutgående korrespondanse
med bostyrer er ikke fremlagt til tross for åpenbar relevans ved rettens
behandling av klagen over Namsmannens utleggsforretning.

Klagemotpartenlprosessfullmektigen gis/rist til 26.09.2012 for en redegjørelse
for defaktiske forhold. Det bes også opplyst hvilken advokat som er
prosessfullmektig i saken. Dersom redegjørelse ikke er mottatt innen fristen, vil
klagen avgjøres på det foreliggende grunnlag.

Tingretten mottok 27. september 2012 et nytt brev fra advokat Schive Hovde-Hagen, hvor
det gjøres gjeldende at kravet må anses ervervet av Advokatfirmaet fra 26. januar 2012.
Fra brevets side 2 hitsettes:

"På tidspunktet for begjæringen om utlegg var imidlertid kravet ikke ervervet av vart
firma. Vartfirma bisto konkursboet på tidspunktet for innsendelse av begjæring om
utlegg 12. januar 2012."

Klager har ikorthet anført:
Utlegget må oppheves umiddelbart. Jeg ble ikke informert om at utleggsforretning ble
avholdt på det aktuelle tidspunkt. Konkursboet har ikke noe krav mot meg, jf.
konkursboets innberetning av 6. september 2011. Konkursboet har ikke vært part i sak mot
meg og har følgelig ikke engasjert noen prosessfullmektig i sak mot meg. Torkildsen og
Tennøe kan ikke i ettertid fremme et krav mot meg på vegne av konkursboet.

Konkursboet har ikke rettsgrunnlag for sitt krav. I tillegg anføres at Torkildsen Tennøe &
Co Advokatfirma (TT) ikke representerer og heller aldri har representert konkursboet. TT
har ikke dokumentert lovlig representasjon for den part som i begjæreingen er oppført som
part. En part som i følge dokumentasjon aldri har vært oppdragsgiver for TT. Det er TT
som må bevise overfor retten at TT representerer konkursboet. Konkursboets innberetning
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av 6. september 2011 og konkursboets brev til TT av 26. januar 2012 beviser utover enhver
tvil at konkursboet aldri har vært involvert i noen tvist mot meg og at konkursboet aldri har
engasjert TT i noen sak hvor jeg er involvert. Dette skal retten ta hensyn til ex officio og
saken skal alene av denne grunn avvises. TT kan heller ikke benytte tvisteloven § 22-10 til
å gå på meg direkte.

TT nekter å etterkomme min og rettens anmodning om dokumentasjon. For det tilfelle at
begjæring om utlegg ikke avvises, ber jeg retten om å ilegge TT og dets representant
fristforelegg, jf. tvisteloven § 16-7, annet ledd.

TTs urettmessige trakassering og forfølgelse har påført meg et økonomisk tap i
størrelsesordnen kr. 50 000 i denne sak. I tillegg kreves det ikke-økonomiske tapet dekket
med kr. 150000.

Tvangsgrunnlaget er selvmotsigende og kan på grunn av sitt innhold ikke fullbyrdes, jf.
tvangsloven § 4-2 første ledd litra b.

Utleggsforretningen blir å oppheve og tinglysningen avlyses.

Påstand

1. Begjæringen om utlegg avvises.
2. For det tilfelle av begjæringen ikke avvises, ilegges fristforelegg, jf. tvisteloven §

16-7 første ledd.
3. Torkildsen & Tennøe Advokatfirma AS, Erling Keyser og Julie Randgaard

Schive Hovde-Hagen dømmes in solidum - for urettmessig forfølgelse - til å
erstatte mitt økonomiske så vel som ikke-økonomiske tap med kr. 200 000.

4. Torkildsen & Tennøe Advokatfirma AS, Erling Keyser og Julie Randgaard
Schive Hovde-Hagen betaler sakens omkostninger med kr. 10000.

Klagemotparten har i korthet anført
Utleggsforreningen er varslet saksøkte på vanlig måte, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-6
første og siste ledd. Det er under enhver omstendighet ikke noe absolutt krav om varsling.
Amlands krav om at utlegget skal slettes som følge av at hun ikke har blitt varslet kan ikke
føre frem.

Amlands krav om at konkursboet ikke har krav mot henne, kan heller ikke føre frem. Det
vises til skriftlig redegjørelse av 10. mai 2012 i parallell tvist om tvangsfullbyrdelse. Det er
ikke første gang Amland hevder dette, og saken er allerede blitt utførlig behandlet i
tingretten, lagmannsretten og Høyesterett. Basert på Asker og Bærum tingretts kjennelse
av 15. juni 2012 kan Amlands krav om at konkursboet ikke har krav mot henne ikke føre
frem.
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Advokatfirmaet har i tillegg anført:
På tidspunktet for utleggsbegjæringen hadde vi prosessful1makt fra konkursboet. Som det
fremgår av brev fra bostyrer datert 26. januar 2012 har imidlertid boet stillet krav mot
Anne Karina Hyggen Amland til vår disposisjon. Dette i tråd med utgangspunktet i
tvistelovens § 20-10. Boet hadde ikke ressurser til å forfølge kravene mot Amland. I
perioden forut for 26. januar 2012 var det en dialog mellom oss og boet knyttet til
hvorledes man rent praktisk skulle håndtere sakene mot Amland. Av betydning i denne
sammenheng er utelukkende det faktum at vi, i samråd med boet, fulgte opp saken og at
boet på bakgrunn av løpende dialog med oss abandonerte kravet mot Amland. Slik
abandonering var formelt sett ikke nødvendig, jf. tvl, 20-10, men man fant det likevel
ryddig å innhente et dokument som det vedlagte. Etter vår vurdering besvarer vedlagte
kjennelse fra Asker og Bærum tingrett disse spørsmålene.

Under enhver omstendighet anføres at hvorvidt saksøker ved innsendelse av begjæring om
utlegg 12. januar 2012 skulle vært oppgitt som konkursboet eller vårt firma, er dette av
mindre betydning. Etter tviste loven § 16-5 første ledd må en eventuell feilaktig angivelse
av partene i saken anses som en prosesshandling som enkelt kan rettes. Det vises også til
at dersom retten mot formodning avviser vår begjæring med bakgrunn iovennevnte, vil en
ny begjæring straks innsendes med en annen partsangivelse.

Påsiand:
l. Utleggsbegjæringen opprettholdes.
') Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS tilkjennes sakens omkostninger med

kr. 7000.

Rettens vurdering

Tvangsgrunnlaget i saken er en rettskraftig kjennelse, og Amland kan da ikke gjøre

gjeldende den innsigelsen at konkursboet ikke har noe rettmessig krav mot henne, jf.

tvangsfullbyrdelsesloven §4-2 andre ledd. Arnland er, uavhengig av utleggssaken,

forpliktet til å betale det sakskostnadskrav hun er ilagt ved Borgarting lagmannsretts

kjennelse av 1. november 2011. Det fremstår videre som rimelig klart at midlene uansett

skal tilfalle Advokatfirmaet. uavhengig av hvem som må anses som kravshaver overfor

Amland,jf. tvisteloven § 22-10.

Som innvending mot Namsmannens utleggsforretning har Amland anført at

Advokatfirmaet ikke hadde prosessful1makt.
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Domstolen plikter å behandle og ta stilling til en slik anførsel på grunnlag av gjeldende

lovregler, selv om innsigelsen ikke nødvendigvis tjener noe beskyttelsesverdig formål.

Manglende prosessful1makt er avvisningsgrunn også ved namsmannens behandling i

tvangsfullbyrdelses- og utleggssaker, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 5-1 annet ledd som gir

tvisteloven kap. 3, herunder § 3-4 anvendelse. Dersom prosessful1makt ikke forelå skulle

utleggsbegjæringen vært avvist, og dette vil da måtte lede til at utleggsforretningen

oppheves av tingretten.

Utleggsbegjæringen av 12. januar 2012 er innsendt og undertegnet av Torkildsen og

Tennøe Advokatfirma v/advokat Julie Randgaard Schive som prosessfullmektig. En

advokat trenger i utgangspunktet ikke legge frem noen dokumentasjon på prosessfullmakt i

forbindelse med tvangsfullbyrdelse, jf. tvl. § 5-1 og tvisteloven § 3-4. Dette er imidlertid

kun en presumsjonsregel. år det reises innvendinger mot eksistensen av nødvendig

prosessful1makt eller på annen måte oppstår tvil rundt dette, må prosessfullmektigen

dokumentere eller på annen måte sannsynliggjøre at det nødvendige fullmaktsforhold

foreligger, og at tvangsfulbyrdelse er krevet på vegne av den som er berettiget til kravet, jf.

de personlige vilkår for å kreve tvangsfulbyrdelse i tvangsfullbyrdelsesloven § 4-6.

Det er ikke noe krav om at det må foreligge eller fremlegges skriftlig oppdragsbekreftelse

eller dokumentasjon på honorarer, slik Amland har gjort gjeldende. En skriftlig erklæring

fra parten som bekrefter at prosessfullmektigen representerer vedkommende i saken vil

eksempelvis være tilstrekkelig. Også annen dokumentasjon eller korrespondanse som

bekrefter prosessoppdraget og representasjonsforholdet vil etter omstendighetene kunne

anses tilstrekkelig. Retten legger til grunn at det ikke kan stilles spesielt høye krav til

dokumentasjon for - eller innhold i - prosessfullmakt i en sak som denne. At det er etablert

et formalisert klientforhold mellom konkursboet og Advokatfirmaet kan neppe kreves,

heller ikke er det noen forutsetning at Advokatfirmaet krever honorar for sitt arbeid med

saken. Det må imidlertid som et minimum kreves at konkursboet forut for

utleggsbegjæringen aksepterte slik tvangsinndrivelse i boets navn.

Amland har gjort gjeldende at Advokatfirmaet ikke hadde fullmakt til å inndrive kravet

gjennom å begjære utlegg, og har gjort gjeldende at boet ikke var kjent med
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utleggsbegjæringen. Hun har krevet frem1eggelse av prosessful1makt. Retten har deretter i

brev av 3. august 2012 etterspurt dokumentasjon for prosessful1makt.

Prosessful1makt er likevel ikke fremlagt i den etterfølgende saksforberedelsen, heller ikke

etter rettens brev av 19. september 2012, jf over.

Det faktum at prosessfullmakt ikke fremlegges til tross for at det er bedt om dette,

medfører isolert sett bevisbyrden snus, og Advokatfirmaet må her sannsynliggjøre at det

likevel forelå nødvendig prosessful1makt på tidspunktet for utleggsbegjæringen.

Slik saken nå står, kan retten ikke se at denne bevisbyrde er oppfylt.

Advokat Schive Hovde-Hagen har i skriv av 20. august 2012 blant annet opplyst følgende:

"Pa tidspunktet fOT"utleggsbegjæringen (12.01.2012) hadde vi prosessfullmaktfra
konkursboet. Som detfremgår al' vedlagte brev fra bostyrer, datert 26. januar 2012.
har imidlertid boet stillet krav mot Anne Karina Hyggen Amland til var disposisjon.
Dette i tråd med utgangspunktet i Tvisteloven §20-10."

I brevet er det videre vist til Asker og Bærum tingretts kjennelse av 15. juni 2012, og
anført at den besvarer rettens spørsmål over.

Erklæringen fra bostyrer datert 26. januar 2012 som det vises til, lyder:

"Sak nr.: II-J3I837KON-OBYFII: Poppe & Co Eiendomsmegling AS. dets
konkursbo

Det vises til kontakt om ovennevnte.

Den midlertidige innberetning av 06.09.2011 omtaler ikke kravet mot Karina
Hyggen Amland. Bostyrer ble først kjent med kravet etter henvendelse ar Dem og
etter at innberetningen ble skrevet. Det er nær 17 mill. i krav mot boet og boet har
ingen frie aktive. Boet har derfor ikke ressurser til a forfølge kravet og har etter
omstendighetene, herunder utsikter ti! dekning. oppgitt dette som verdiløst for boet.

Dette ble i ettertid bekreftet overfor Dem skriftlig. og slik at kravet i ettertid el' stillet
til Deres disposisjon. Omkostninger som påloper iforbindelse med kravet. herunder
eventuelle idømte saksomkostninger, er boet uvedkommende. "
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Ordlyden i erklæringen tilsier at boet allerede på tidspunktet for utleggsbegjæringen, og i
hvert fall forut for 26. januar 2012, i realiteten hadde oppgitt kravet og overlatt det til
Advokatfirmaet. Retten kan følgelig ikke se at erklæringen dokumenterer eller
sannsynliggjør prosessfullmakt til å begjære utlegg på vegne av boet den 12. januar 2012.
Tvert imot. Det fremstår som lite sannsynlig at beslutningen om å overdra kravet fremfor å
fortsette tvangsinndrivelse i boets navn ble tatt i tiden mellom 12. januar og 26. januar
2012. Det er ingen nærmere holdepunkter for en slik endring i boets standpunkt i dette
tidsintervallet. Boet synes på dette tidspunkt for lengst å ha inntatt det standpunkt å ikke
forfølge kravet.

Som et ytterligere moment kommer at det på konkurstidspunktet høsten 2011, og også
vinteren 2012, var flere tvister til behandling i rettsapparatet knyttet til tvangsfullbyrdelse
av Poppe & Co Eiendomsmeglings ulike sakskostnadskrav overfor Amland. Det fremgår
av flere skriv i saken at erklæringen av 26. januar 2012 ble fremlagt i forbindelse med at
Amland i sak 11-044469TV A-AHER/2 skal ha gjort gjeldende at boet var ukjent med at
Advokatfirmaet fortsatte ankesaken vedrørende tingrettens beslutning om tvangssalg, jf.
advokat Keysers brev av 10. mai 2012. Det sondres i erklæringen av 26. januar 2012 ikke
mellom de ulike sakskostnadskrav. Retten legger følgelig til grunn at det med "kravet" ikke
siktes direkte til sakskostnadskravet på kr. 21 125 som det ble begjært utlegg for. Det
forhold at erklæringen ikke konkret adresserer, eller synes foranlediget av, det
sakskostnadskravet som er gjenstand for utleggsbegjæringen, svekker vekten av
erklæringen som bevis for prosessfullmakt til å begjære utlegg.

E-post fra advokat Erling Keyser som foranlediget erklæringen fra bostyrer over er
framlagt avslutningsvis under saksforberedelsen. E-posten er datert 26. januar 2012 og
siteres:

"Hei, viser til kontakt ang. ovennevnte.

I saken mot Karina Hyggen Amland, som vi har drøftet, har fru Amland nå
argumentert med at kravet er bortfalt fordi kravet ikke er omtalt i din innberetning.
Så langt jeg kan se, er innberetningen datert i tid forut for vår kontakt knyttet til dette
kravet - og boets de facto etterfølgende abandonering av kravet mot Amland til
fordelfor oss. Hun kommer i sitt siste skriv med en rekke alvorlige beskyldninger
både mot boet og oss, og vi må besvare dette på relevant vis.

Kunne du være brydd med å sende meg en bekreftelse på al boet ikke har hatt
ønske/ressurser til å forfelge kravet, og kravet nå tilkommer oss? Bare ring meg
dersom du har spørsmål. "

Ordlyden gir ingen holdepunkter for at boet på dette tidspunktet var kjent med
utleggsbegjæringen i boets navn. eller hadde engasjert Advokatfirmaet til å opptre som
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prosessfullmektig i den forbindelse. Tvert imot er det vist til "boets de facto etterfølgende
abandonering av kravet mot Amland til fordel for oss". Det fremstår som om det vises til
korrespondanse og de facto abandonering noe tilbake i tid. Det harmonerer ikke med
Advokatfirmaets anførsel overfor retten om at advokatfirmaet per 12. januar 2012
representerte konkursboet og fremmet boets krav ved utleggsbegjæringen, mens kravet ble
overdratt først 26. januar 2012. Avslutningsvis i e-posten fremgår at boet "ikke har hatt
ønske/ressurser til å forfelge kravet". Også dette taler klart imot at prosessful1makt forelå.

Advokatfirmaet har under saksforberedelsen for tingretten både i denne og i sak 11-
044469TVA-AHERl2 hevdet at Advokatfirmaet i kraft av tvisteloven § 22-10 var rette
kravshaver og kunne gått til tvangsinndrivelse av kravet uavhengig av boet. Også det
svekker sannsynligheten for at nødvendig prosessful1makt var besørget.

Klagemotparten og Advokatfirmaet har hatt klar oppfordring til - og god anledning - til å
fremlegge en bekreftelse fra bostyrer på at representasjonsforholdetlprosessfullmakt var
tilstede på utleggstidspunket. Boet ved bostyrer advokat Jan Grønnerød har likevel ikke på
noe tidspunkt under saken kommentert Amlands anførsler om Advokatfirmaets manglende
prosessfullmakt eller bekreftet advokat Schive Hovde-Hagens adgang til å opptre på vegne
av boet.

Samlet sett gjør ovennevnte forhold at det fremstår som mer sannsynlig at det ikke forelå
prosessfullmakt på begjæringstidspunktet, enn at dette forelå.

Konklusjonen ovenfor om manglende prosessful1makt innebærer at begjæringen om utlegg
skulle vært avvist. Utleggsforretningen må følgelig oppheves.

Retten finner etter dette ikke grunn til å gå inn på Amlands øvrige innsigelser i saken.

Amland har nedlagt påstand om erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap som
følge av trakassering og forfølgelse med kr. 200 000. Dette krav faller utenfor hva som kan
avgjøres innen for rammen av denne saken.

Det er også bedt om at retten ilegger advokatfirmaet/prosessfullmektigen fristforelegg etter
tvisteloven § 16-7. Bestemmelsen kommer imidlertid ikke til anvendelse ved tingrettens
behandling av klager over utlegg, j f. tvangsfullbyrdelsesloven § 6-1.

Amland har krevet seg tilkjent sakskostnader med kr. 10000. Sakskostnadsspørsmålet
reguleres av tvisteloven kap. 20, jf. tvangsfullbyrdelseslovens § 3-3. Retten kan ikke se at
Amland har sannsynliggjort utgifter til sitt arbeid med saken som kan kreves dette av
motparten. Retten finner følgelig ikke grunnlag for å tilkjenne sakskostnader.

- 10- 12-112091TVA-AHER/1

Administrator
Highlight



----J.. __

SLUTNING

1.Namsmannens utleggsforretning av 5. mai 2012 oppheves.
2. Sakskostnader tilkjennes ikke.

Retten hevet

ø:~/jØ/4-
Christel Søreide

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.
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