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Saken gjelder krav om betaling av advokatsalær

Frcmstilling nv saken

Salærsaken mellom Advokatfirmaet Østberg og Turid Heidi l)ammann har sin bakgrunn i

en rettssak mellom Turid Heidi Dammann og Rein Dammann - den såkalte leirsaken.

Turid lleidi Dammann og Rein Dammann giftet seg 30. desember 1980. Ektefellene

etablerte selskapet Villmarksleiren ANS i 1997. De var de eneste deltakerne med en

halvpart hver. Den 26. september 1997 inngikk Villmarksleiren en leieavtale med

AS Krokstad Skov om leie av et område i Sørum kommune ved Breidsjøen. Parsellen

skulle brukes til å etablere et villmarkssenter. Leieperioden var 20 àr, med blant annet en

rett fbr Villmarksleiren til å kreve leieforholdet forlenget med inntil fem år. Om

avslutningen av leieforholdet het det i kontrakten:

Ved leieforholdets utløp skal arealet tilbakeleveres til Krokstad i ryddiggjort stand og
alt utstyr og alle innretninger Leietakeren har anbrakt på området skal fiernes uten
omkostning for Krokstad. Anlegg og installasjoner som partene blir enige om at skal bli
stående, skal tilfalle Krokstad uten særskilt vederlag.

Ektefellene drev leiren sammen. De avholdt ulike arrangementer for alt fra skoleklasser til
kick-ofÏ fbr næringslivet. Ved støme arangementer leide de inn leirledere og andre

hjelpere i tillegg til en betydelig dugnadsinnsats fra venner og bekjente.

Turid Heidi Dammann og Rein Dammann søkte separasjon i november 2005. De var

imidlertid enige om å fortsette driften av Villmarksleiren sammen. Turid Heidi Dammann

har opplyst at på grunn av hennes helseutfordringer var hun avhengig av at Rein Dammann

bisto med papirarbeid, regnskap mv. I 2007 fikk Turid Heidi Dammann konstatert ADHD,
og hun fìkk medisiner for lidelsen som etter det opplyste hadde god effekt. Det fremgår

videre av fremlagte journaler at Turid Fleidi Dammann også har en posttraumatisk

stressforstyrrelse. FIun lider av <alvorlige kognitive dysfunksjoner - alvorlig manglende

evne til å forstå komplekse stimuli>. Hun har konsentrasjonsvansker og

hukommelsesproblemer.

Samarbeidet mellom de tidligere ektefellene ble etter hvert vanskeligere. Etter det opplyste

ønsket Turid Heidi Dammann mer innsikt i den økonomiske siden av driften av leieren,

hvilket Rein l)ammann skal ha motsatt seg eller umuliggjort ved å slette dokumenter. I

2008 ville hun at selskapet skulle bytte regnskapsfører, noe som skal ha forverret

samarbeidsproblemene ytterligere. I 2009 begynte Rein Dammann å avvise

kundeforespørsler. Det fremgår av epostkonespondansen at'l'urid Heidi Dammann ikke

ønsket dette.

Samarbeidet opphørte da Rein Dammann 14. juli 2010 begiærte utløsning med

øyeblikkelig virkning. Den 3, mai 201I tok Rein l)ammann ut stevning mot

Villmarksleiren med påstand om fastsettelse av utløsningssum etter selskapsloven $ 2-33,
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og fastsettelse av gjeldsforpliktelse som han mentc at selskapet hadde overfor ham. På

dette tidspunktet hadde Turid Lleidi Dammann allerede fått mye hjelp av venner og

bekjente til å gå igjennom regnskap og annet materialet fra Villmarksleiren. Hun ble blant

annet bistått av Enrique Perez-Terron. Perez-Temon utarbeidct et omfattende dokument

som svar på stevningen fra Rein Dammann. Dokumentet, på 39 sider, inneholder en

gjennomgang av historikken knyttet til Villmarksleiren, etableringen av selskapet, Rein

Dammanns bruk av fblles midler, feil knyttet til fordeling av leieinntekter, lønn mv. Turid

Heidi l)ammanns daværende advokat, Heidi Bache-Wiig, inntok dokumentet som bilag til
tilsvaret og motsøksmålet, og det ble omtalt som <hjelpedokumentet>. I motsøksmålet

fremsatte Turid l'leidi Dammann et vederlagskrav etter ekteskapsloven. Bache-tWiig

provoserte også fìemlagt <all korrespondanse, kundeoversikter med mer som Rein har hatt

i sin besittelse>.

Tilsvaret av 10. juni 201 I var for sent fremsatt. Tingretten tok ikke begjæringen om

oppf'riskning til følge og avsa fraværsdom. Advokat Thom-Kåre Granli overtok saken fra

advokat Bache-V/iig, og etter anke til lagmannsrett og l-løyesterett ble det gitt oppfriskning

lbr forsømmelsen 18. mai20l2.

Advokat Granli håndterte saken br Turid Heidi Dammann frem til oktober 2012. Grunnet

jobbskifte hadde han ikke lenger anledning til å følge opp saken. Granli anbefalte Turid

Heidi Dammann å kontakte advokat Bjørn l.C. Østberg, som drev sitt eget advokatkontor -
Advokatfirmaet Østberg AS. Det fremgår av en epost av 8. oktober 2012 at Cranli samme

dag hadde snakket med Østberg om saken, og han oversendte prosessdokumenter,

sykejournal mv. I brev av 9. oktober 2012 til Turid Heidi Dammann bekreftet Østberg at

han påtok seg oppdraget. Det fremgår av brevet at det ble avtalt at Turid l-leidi Dammann

skulle innbetale a konto 50 000 kroner.

I en epost til Østberg av 9. oktober 2012 krevde Turid Heidi Dammann at Rein Dammann

måtte fremlegge materiale knyttet til Villmarksleiren <<snarestn og i alle fbll i god tid før

rettssaken slik at det blir mulig å gjennomgå materialet og følge opp oppdagelser>.

Materialet det var snakk om var kundeavtaler, korrespondanse, hvordan Rein Dammann

hadde bokført alkoholsalg, utskrif't fra Rein Dammanns bankkonti mv.

Advokat Østberg overtok saksdokumentene fra Granli. Partene er uenige om

dokumentomfanget. I tillegg fìkk Østberg 9. oktober 2012 oversendte <hjelpedokumentet)

elektronisk fra Perez-Terron. Den 15. oktober 2012 oversendte Perez-Terron en epost hvor

han blant annet vedla et dokument hvor han redegjorde for utregningen og oppsettet av alle

erstatningskravene Turid Heidi Dammann hadde mot Rein l)ammann.

Planleggingsmøtet i tingretten var berammet til 15. oktober 2012, og hovedforhandlingen

var berammet til 5. november 2012. Det var satt av tre dager. Etter begjæring fra Østberg

ble planmøtet utsatt til 19. oktober 2012, og hovedforhandlingen ble omberammet til
28. februar 2013. Det ble satt av frre dager til forhandlingene.
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Østberg søkte ikke om fri rettshjelp br Turid Heidi l)ammann for den delen av saken som

gjaldt skiftetvisten mellom de tidligere ektefellene. I en epost av 19. oktober 2012 opplyste

Østberg:

Som orientert er det foreløpig påløpt langt flere timer enn det er innbetalt for i
akontobeløpet. Foreløpig har jeg brukt nærmere 60 timcr på saken, men jeg har
foreløpig ikke beregnet salær på all denne tiden. Som avtalt per telefon sender jeg en
forespørsel om rettshjelpforsikringsdekning og fakturerer ikkc dcrc før denne dekningen
er avklart. Skulle det komme avslag på dekning og heller ikke komme inn en dekning
via Chartis [forsikringsselskapet til advokat Bache-'Wiig.l, viljeg måtte fakturcrc dere og
vilda i det følgende fakturere dere fortløpende.

I planmøtet 19. oktober 2012 fìkk Turid Heidi Dammann og Villmarksleiren frist til å
konkretisere krav og påstandsgrunnlag i motkravet, samt besvare Rein f)ammanns

provokasjoner. På anmodning fra Østberg ble fristen forlenget til 3. desember 2012.

Østberg informerte Turid Fleidi Dammann om at han og familien haddc vært mye syke i
november. Den 29. november opplyst Østberg i en epost at han ikkc har fått avklart

forsikringsdekningen enda, og at han avventet videre fakturering.

I en epost av 3. desember 2012 oversendte Perez-'l'erron opplysninger om aktuelle vitner

og ytterligere inl'ormasjon om opprydningskostnaden ved å flytte leiren.

Østberg oversendte 3. desember2012 et utkast til prosesskrift. I oversendelsesmailen skrev

han blant annet: <Når det gjelder provokasjoner til Rein, må vi dessvene ta dette ut, og

heller komme med det i neste prosesskriv. Beklager dette, men det kan vi skrive i løpet av

denne eller neste uke.> I prosesskriftet fra Østberg av 3. desember 2012 er det inntatt et

punkt 6 <Saksøktes provokasjoner>. Det var imidlertid ikke tatt med noen tekst under dette

punktet.

I epost av I l. desember 2012 oversendte Perez-Terron regnskapsbilag mv. til Østberg for å

bevise at Rein Dammann hadde tappet Villmarksleiren lbr midler.

Den 16. desember 201 2 opplyste Østberg at retten hadde satt frist til 14. januar 201 3 med å

besvare Rein Dammanns provokasjoner og gi en endelig oversikt over anførsler og bevis.

Den 17. desember 2012 oversendte Perez-Terron ytterligere regnskapskvitteringer som

skulle illustrere tapping av leiren. I en epost av 2. januar 2013 oversendte han et regneark

for <bensinregnskapet>, hvor all bensinfylling av Rein Dammanns firmabil var inntatt og

sammenlignet med når det var amangementer i leiren. Videre oversendte han et regneark

som viste midler som hadde kommet inn i Villmarksleiren fra Distriktenes Utviklingsfond
og regninger som Turid Fleidi Dammann hadde betalt, Østberg besvarte eposten samme

dag og opplyste at de måtte ha et utkast til prosesskril't lerdig tidlig i neste uke.
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I epost av 8. januar 2013 ovcrsendte Perez-Terron blant annet dokumenter som viste lån fra

Turid Heidi Dammanns mor, Rein l)ammanns forvaltning av fblles midler, oversikt over

bilgodtgjørelser fbr flere år mv.

Østberg opplyste i epost av 9. januar 2013 at tidskjemaet haddc sprukket litt på grunn av to

rettssaker den påfblgende uken, men at han ville komme tilbakc til dem dagen etter.

Den I I . januar 2013 oversendte Perez-Terron Turid Heidi l)ammanns og Rein Dammanns

sclvangivelser, samt underskrifler f'ra Rein Dammann på at han og'l'urid Heidi Dammann

skulle tjene like mye.

I epost av I l. januar 2013 skrev Østberg:

Jeg hadde håpet å være kommet lcngre enn jeg er, men blir ikke ferdig til å sende noe

til gjennomgang for dere før i morgen cttermiddag. t...] Vi har sendt inn regnskapct
lbr 2009. Er det noen fÌere år vi burde ha sendt inn regnskapene fbr? Hva gjelder alle
bilagene, tenker jeg at dere eventuelt kan ta disse med i retten som støtte
dokumentasjon for Enrique dersom det er bchov for nærmere fbrklaringer ut over de

bilag som dere har skannet og sendt over med forklaring til som vi nå sender inn.

Den 12. januar 2013 korresponderte Turid Heidi Dammanr/Perez-Terron og Østberg om

saken. Østberg påpekte blant annet at dersom dct var ønskelig å legge flem mer bevis,

måtte de oversendes til ham nå.

I epost av 13. januar 2013 fremhevet 'l'urid l-leidi Dammann/Perez-Terron viktigheten av å

fä fremlagt kundekorrespondanscn for å kunne forberede saken.

Den 14. januar 201 3 ba Østberg om en tilbakemelding og dokumentasjon på hvordan

Perez-'ferron hadde regnct seg frem til alkoholsalget i leiren. Om skiftet skrev han:

Dct som haster nå og hvor jeg må ha tilbakemelding fra deg/derc cr i forhold til
skiftc cllcr ikke skifte jf min epost i morges. Jeg må ha en utfylt skifteskisso og en

forklaring på Heidi sin ligning for 2005 og 2006. Hadde hun et bankinnskudd slik
som selvangivelsen sier og hvor kommer i så f?¡ll disse pengene fra og hvor gikk den
millionen som bankinnskuddet er redusert med fra 2005 til 2006. Jeg har basert meg
på at dere har sagt at det ikke har vært gjennomført noe skifle. f)et er ikke tid til å

komme ned på detaljnivå, hvilket heller neppe er mulig etter så mange år. Det er mcd
andre ord de store tallcne som må gjelde her.

Perez-Terron svarte sammc dag at dct beste var om han forklarte tingretten hvordan han

hadde estimcrt alkoholsalgct slik at Rein Dammann ikke så alle kortene deres før saken. I

en annen cpost kommenterte Perez-Terron skiflet. I-ler skrev han blant annct:

Ja, boet ble delt nokså jevnt i 2006 (stort sett etter Reins egenrådige disposisjoner).
Problemet er at Heidi krever vederlag. Hun hadde aldri anledning til å lormulere
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kravet i konkrete tall i 2006, ettersom det ikke var mulig å få svar på spørsmål om
hva som var skjedd med pengene, hverken i 1999-2001 eller i selskapet.

Østberg oversendte utkast til prosesskriftet 14. januar 2013. Utkastet var på 20 sider og

bilagene utgjorde 242 sider. Perez-Terron leste utkastet og fbnt at det var en del feil som

måtte rettes på. Til dette svarte Østberg klokken 10.22 at han umiddelbart trengte en

oversikt over feilene da det var viktig å overholde fristen satt av retten. Perez-Tenon tilbød

klokken 11.20 at de kunne kopiere opp prosesskriftet og ba om å få en redigerbar word-

kopi av prosesskriftet. De ville så sørge for å få prosesskriftet postlagt. Klokken 15.16

opplyste Østberg at han var hos Allkopi og kopierte opp prosesskriftet. Senere på dagen

tok Perez-Terron opp at det var en rekke ting som ikke var kommet med i prosesskriftet,

herunder en redegjørelse for ting som var forsvunnet fra leiren. Det ble også oversendt en

ny versjon av prosesskrifTet hvor det var rettet opp på enkelte punkter. Etter å ha snakkct

med advokat Granli aksepterte Turid Heidi Dammann og Perez-I'erron at det ikke ble gjort

endringer i prosesskriftet.

Den 7. februar 201 3 oversendte Østberg en faktura på en ny a kontoinnbetaling på 100 000

kroner.

Hovedforhandlingen ble gjennomførtfra 28. februar 2013 og gikk over fire dager. Etter at

hovedforhandlingen var avsluttet krevde Turid Fleidi Dammann at saken skulle
reassumeres. Tingretten avslo kravet med følgende begrunnelse:

Etter rcttens oppfatning har forhandlingene gitt et forsvarlig grunnlag for rettens
avgjørelse selv om det var nødvendig med en prioritering og konsentrasjon av
bevisførselen og presentasjonen. Lovens vilkår for å gjenoppta forhandlingene er i
praksis strenge, jf. Skei: Tvisteloven kommentarutgave side 456. Retten kan ikke se

at det Turid Heidi Dammann legger opp til av ytterligere bevisførsel i sin e-post til
retten vil innebære noe vesentlig nytt. Retten har derfor besluttet at det ikke skal
innkalles til fortsatte forhandlinger.

Den 6. mars 2013 sendte Østberg en faktura på kr 448 501 kroner for juridisk bistand i
saken. Vedlagt fakturaen fulgte timelistene.

Turid Heidi Dammann var misfornøyd med Østbergs håndtering av saken, ikke minst hans

opptreden under hovedforhandlingen. I en epost av 22. mars 2013 skrev Turid Heidi

Dammann til Østberg at hun anså hans oppdrag for henne som avsluttet.

Oslo tingrett avsa 2. april 2013 dom i søksmålog motsøksmål med slik slutning:

I-lovedsøksmålet
Villmarksleiren ANS frifrnnes

Motsøksmålet
l. Rein Dammann dømmes til å betale Villmarksleiren ANS kr. 66 945,50 -

seksti sekstusenn ihundreogførti f'em 5 0/ I 00.
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2. Rein Dammann dømmes til å utlevere til Villmarksleiren ANS alle
selskapcts eicndelcr som han besitter.

3. Rein Dammann I'rifinnes for krav på vederlag fra Turid l-leidi Dammann.
4. Rein Dammann dømmes til å betale Turid Heidi l)ammann kr. 5 000 -

femtusen - i erstatning for uriktig belastning av utgifter i Villmarksleiren
ANS.

5. Rein Dammann dømmes til å betale Turid l-leidi Dammann kr. 458 000 -
lìrehundreogfemtiåttetusen 00/l 00 - i sakskostnader.

6. Oppfyllelsesfristen for pkt. l, 4 og 5 er 2 - to - uker fra forkynnelsen.

Den 3. juni 2013 sendte Østberg en ny faktura på 7500 kroner for arbeid knyttet til å

gjennomgå dommen samt klagen fra Turid Heidi Dammann.

Både Turid Heidi f)ammann og Rein Dammann anket deler av tingrettsdommen. I tillegg
anket Rein Dammann sakskostnadsavgjørelsen. Borgarting lagmannsrett ga Turid Heidi

Dammann fristforlengclse til 7. november 2013 med å inngi en <utfyllende anke> som

tilfredsstilte kravene i tvisteloven $ 29-9 tredje ledd. I kjennelse av 6. desember 2013

avviste lagmannsretten Turid t{eidi Dammanns anke over motsøksmâlet. Anken over

kjennelsen ble forkastet av lløyesteretts ankeutvalg 25. mars 2014.

I kjennelse av 10. juli 2014 forkastet Borgarting lagmannsrett Rein Dammanns anke over

sakskostnadsavgjørelsen i fbrhold til Villmarksleiren. Rein Dammann var dermed

forpliktet til å betale Villmarksleirens kostnader med 458 000 kroner. Med hensyn til
tingrettens sakskostnadsavgjørelse i saken mellom Turid Heidi Dammann og Rein

Dammann, la lagmannsretten til grunn at Rein Dammann hadde krav på sakskostnader.

Turid Fleidi Dammann ble pålagt å betale ham sakskostnader med 238 000 kroner.

Advokat Kristian Voie Danielsen tok på vegne av Advokatfirmaet Østberg ut stevning

13. juni 2014 mot Turid Heidi Dammann med krav om betaling av to fakturaer f'or

advokatbistand på henholdsvis 448 501 kroner og 7500 kroner.

Etter at tilsvarsfristen var forlenget med en uke tok advokat Cecilie Schjatvedt til motmæle

på vegne av l'urid Fleidi Dammann. Fylkesmannen i Oslo og Akershus oppncvnte

21. oktober 2014 advokat Olav Braaten til å ivareta Turid Heidi I)ammanns personlige og

økonomiske interesser med fullmakt til å representere henne i slike forhold, jf.
vergemålsloven $ 55 jf. $ 20. Turid Heidi f)ammann er ikke fratatt rettslig handleevne, jf.
vergemålsloven $ 22.

Hovedforhandlingen i salærsaken var opprinnelig berammet til 10. februar 2015. Etter at

advokat Schjatvet fratrådte, ba vergen om utsettelse av hovedforhandling slik at Turid
Heidi f)ammann fìkk anledning til å skaffe seg ny advokat. Turid Heidi Dammann skaffet

seg ikke advokat, og hun var selvprosederende for tingretten.

Om opptakten til og gjennomføringen av hovedforhandlingen for tingretten, heter det i

tingrettens clom:
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Hovedforhandling var opprinnelig berammet til 10. februar 2015, Etter at advokat

Schjatvet hadde fratrådt, ba vergen i brev av 30.01.15 om at hovedforhandling ble

utsatt slik at saksøkte fikk anledning til å skaffb seg ny advokat. Han uttalte at

saksøkte hadde behov for advokat og ikke ville klare å fbre saken alcne.

Retten innkalte til saksforberedende møte tilavholdelse mandag 23. mars 2015. Kort
før rettsmøtet, den 20. mars, underrettet vergen om at Dammann var syk. Rettsmøtet

ble etter dette berammet til torsdag 7, mai 2015. Den 5. mai2015 underrettet
Dammann pr. e-post om at hun fortsatt var syk og sendte legeerklæring. Retten fànt

etter omstendighetene å måtte avlyse også dette møtet.

Saksøkte gjorde i prosesskrift av 23.02.15 gjeldende som sin hovedanførsel at "adv.
Østberg fullstendig forsømte sine plikter og dermed ødela min mulighet til å vinne
frem i saken mot Rein f)ammann". Hun mente at arbeidet dermed ikke kunne anses

utført og at hun derlbr var uforpliktet til å betale. I prosesskrift datert 29.05.15 er
dette presisert til at oppdraget ble utført så mangelfullt at det var grunnlag for heving,
subsidiært prisavslag. I samme prosesskrift anførte saksøkte i tillegg at hun hadde

krav på erstatning for tap som følge av kontraktsbrudd fra Østbergs side, og at

erstatni ngskravet ble gj ort gj eldende som motregningsinnsi gelse.

Advokat Danielsen ba i prosesskrift 18. mars 2015 på vegne av saksøkeren om at en

rekke bilag til prosesskrift av 23. februar ble tatt ut at saken. Det ble framholdt at

saksforberedelsen var avsluttet og vist til tvisteloven $ 9-16. I prosesskrift 29. mai

2015 opplyste saksøkte at de omstridte vedlegg ikke var ment som bevis i saken, men

bare var til orientering for forberedende dommer. Hun ba om at disse ble tatt
formløst ut av saken. Retten tok begiæringen til følge, og disse bilagene er nå tatt ut

av saken.

Retten besluttet 15.06.15 å dele forhandlingene, slik at det i første omgang ble
forhandlet om spørsmålet om det var grunnlag for reduksjon av kravet på grunn av

manglende løpende informasjon til Dammann om påløpende kostnader og om det
foreligger mangler eller forsømmelser fra adv. Østbergs side som kan danne

grunnlag for krav om heving eller prisavslag eller for krav om erstatning som kan

bringes imotregning, tvisteloven $ l6-l(l).

Ved kjennelse 17.06.15 avskar retten flere av de vitner som var tilbudt fra saksøktes

side. Etter krav fra saksøkeren avskar retten ved kjennelse 13.08.15 en rekke
innsendte bilag som bevis. Samtidig omgjorde retten sin beslutning om avskjæring
for to av vitnene.

I-lovedfbrhandling var berammet til mandag 17.08, tirsdag 18.08 og torsdag 20.08.

Retten besluttet å forlenge hovedforhandlingen slik at prosedyrene ble holdt fledag
2l .08. Før rett ble satt fredag 2l .08, fikk retten opplyst at saksøkte var syk. Siste dag

av forhandlingene ble derfor forskjøvet til torsdag 10.09.15.

For saksøkeren møtte advokat Bjørn I. C. Østberg og fbrklarte seg. Saksøkte Heidi
Dammann møtte og forklarte seg. Det ble avhørt 3 vitner og fbretatt dokumentasjon

som framgår av rettsboka.
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Under hovedfbrhandlingen bestemte retten at det skulle foretas dokumentasjon av
framlagte regnskaper for 2010 og 201l, dok. 103 bilag 2, idet det kunne bli aktuelt å
utmåle erstatning for mulig tap som følge av feil tidspunkt for beregning av
refusjonskrav etter selskapsloven $ 2-34 tredje ledd. Partene hadde ikke merknader
til dette. Videre tillot retten enkelte av de avskårne bilag dokumentert,
tvisteloven $ 19-10(l).

Oslo tingrett avsa 18. september 2015 dom med slik domsslutning:

l. l'urid Lleidi Dammann betaler til advokat Bjørn I. C. Østberg kr. 345 301.-
-trehundreogførtifemtusentrehundreogen 0/00- med til legg av lovens
forsinkelsesrente fra 16. mars 2013 til betaling skjer.

2. Turid Heidi Dammann betaler til advokat Bjørn I. C. Østberg kr.3 500.-
-tretusenfemhundre 0/00- med tillegg av lovens forsinkelsesrente f'ra 3. juni 2013
til betaling skjer.

3. Oppfyllingsfristen cr 2 -to- uker fra forkynning av dommen.
4. Hver av partene dekker sine sakskostnader.

Både Advokatfìrmaet Østberg og Turid Heidi Dammann har anket dommen til Borgarting

lagmannsrett. Den 14. novembcr 2017 pàla Borgarting lagmannsrett Turid Heidi Dammann

å anta prosessfullmektig i saken. Anken over beslutningen ble forkastet av Høyesteretts

ankeutvalg 19. desember2017. Advokat Anders Christian Flatabø meldte seg som

prosessfullmektig 2. januar 2018.

Ankeforhandling er holdt 16. - 18. januar 2018 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene

møtte sammen med sine prosessfullmektiger og avga forklaring. Det ble avhørt tre vitner
Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken.

Etter at saken var tatt opp til doms, har Turid Heidi f)ammann i en epost av 31. januar

2018 krevd at forhandlingene reassumeres. Advokat Voie Danielsen har uttalt seg om

spørsmålet i prosesskrift, som igien er kommentert av Turid Heidi l)ammann. Retten har

besluttet at kravet ikke tas til fulge, jl'. nedenfor under lagmannsrettens merknader.

For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens

bemerknin ger nedenfor.

Advokatfirmact Østbcrg AS har i hovedtrekk anført:

Turid Heidi Dammann plikter å betale fakturert og forfalt advokatsalær med 448 501

kroner og 7 500 kroner med tillegg av renter og sakskostnader bådc for tingretten og

lagmannsretten. Østberg har utfbrt arbeidet rasjonelt, rimelig og i samsvar med god

advokatskikk. Turid Heidi Dammann ble frifunnet i hovcdsøksmålet og fikk delvis

medhold i motsøksmålet i leirsaken. Østbergs innsats innebar med andre ord at Turid Lleidi

Dammann fikk medhold i det vesentligste - hun vant frem med det det var mulig å vinne

frem med.
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Tingretten har for det første feilaktig lagt til grunn at Turid I-leidi Dammann har krav på

prisavslag fordi Østberg ikke fortalte henne hvor mye kostnader som gikk med til
motsøksmålet. En nødvendig premiss for tingrettens dom er at l'urid Heidi Dammann i det

minste ville ha oppgitt vederlagskravet dersom hun hadde fått tilstrekkclig løpende

orientering om påløpte og påregnelige kostnader, kombinert med en vurdering av

prosessrisikoen. Denne premissen er feil. Turid Heidi Dammann har selv forklart seg om

viktighcten av motsøksmålet. Hun har kun hatt innsigelser til hvordan Østberg førte denne

delen av saken for henne. I tillegg anbefalte Østberg at hun skulle frafallc den delen av

motkravet som omhandlet vederlagskravet, uten at hun fulgte hans anbefaling.

For det andre har tingretten feilaktig lagt til grunn at Turid Fleidi Dammann har krav på

prisavslag som fblge av at Østberg burde ha fremlagt et mer oppdatert regnskap for
Villmarksleiren i leirsaken. Regnskapct per l. august 2010 var det eneste som eksisterte på

det tidspunktet. Videre skullc Perez-Terron forklare seg om regnskapene. Forklaringen til
Perez-Teron til tingretten i hcrværende sak, om at det làntes senere regnskap, kan ikke

legges til grunn. Det bestrides at Østbergs unnlatelse av å etterlyse og fremlegge oppdatert

regnskap kan medføre prisavslag i advokatsalæret. Videre ville ikke regnskapet for
årsskiftet 2010/201I ha gitt et bedre resultat, siden det viser at underbalansen da var

mindre.

For det tredje er tingrettens sakskostnadsavgjørelse feil. Advokatfirmaet Østberg har i det

vesentlige vunnet saken. Det ble videre inngitt et forlikstilbud i nærheten av tilkjent beløp,

og Dammann bidro til en unødig vidløftiggiøring av saken.

Turid Fleidi Dammann har for lagmannsretten gjort gjeldende at Østberg fremsatte

provokasjonene for sent. Provokasjonene var fremsatt første gang i tilsvaret fra advokat

Bache-V/iig. Østberg fremsatte så provokasjoner i prosesskriftet av 14. januar 2013 og

3. fbbruar 2013 Advokatfullmektig Jervell, som representerte Rein Dammann, sa at de

fremprovoserte dokumentene ikke fantes lenger. Det var grunnen til at Østberg ikke krevde

bevissikring i saken. I og med at de etterspurte dokumentene og eiendelene uansett var av

betydning for "l'urid Fleidi Dammann, krevde Østberg dom for at Rein Dammann måtte

utlevere disse. Tingretten ga Turid Heidi Dammann medhold i dette kravet. Østberg gjorde

med andre ord det som var mulig gitt situasjonen. Østberg kan ikke klandres for at Turid
Lleidi Dammann ikke har benyttet seg av domsslutningen punkt 2, som gir henne krav på

utlevering av eiendeler og dokumenter.

Østberg kan ikke klandres for at Turid Heidi Dammann ikke nådde frem med krav i

skif'tesaken. Østberg hadde gjort det klart for henne i forkant at dette kravet burde trekkes.

Videre hadde Perez-Terron erkjent i en epost at skiftet var gjennomført. Perez-Temon har

også fbrklart at han forstod at kravet var foreldet. Det er ikke grunnlag fbr å kritisere

Østberg fbr ikke å ha fulgt opp kravet på andre måter. Det forelå ikke tilstrekkelig bevis på

underslag f'ra Rein Dammanns side - og det kan ikkc underslås midler f'ra et felleseie. Som
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lagt til grunn i tingrettens dom, var det også vitner som forklarte at'l'urid Heidi Dammann

var med på den svarte omsetningen av alkohol i leieren.

Østberg kan ikke kritiseres for ikke å ha fremmet krav om erstatning for fremtidig tapt

inntekt. Dette kravet fremgikk kun av hjelpeskrivet. Det var ikke fremmet i tilsvaret og

motsøksmålet. Dammann har hatt alle prosesskrift fra Østberg til gjennomlesning. I-lun har

aldri etterspurt dette kravet. For øvrig kunne ikke kravet ha ført frem. Leiren var i 2013 i så

dårlig forfatning at det krevdes investeringer på opptil I million kroner for å kunne drive

videre. Leiren hadde heller ikke tidligere gitt nok avkastning til å dekke lønnskravet.

Videre har ikke Turid Heidi Dammann gjort fradrag for trygdeytelser i det påståtte kravet.

Det er også slik at dersom det kan sannsynliggjøres et inntektstap, så ville det ha innebåret

at Villmarksleiren hadde en goodwill-verdi som Rein Dammann hadde krav på halvparten

av.

Det er heller ikke grunn til å kritisere Østberg for hans håndtering av fremtidige kostnader

knyttet til rydding av leiren. Det var ikke grunnlag for å medta slike fremtidige utgifter ved

bcregningen av Rein Dammanns gjeld til selskapet. Dette er heller ikke utgiftcr Turid

I-leidi Dammann har hatt, og hun har fblgelig ikke lidt noe økonomisk tap. Østberg kan

heller ikke kritiseres for ikke å ha fremmet krav som følge av underbalansen i

Villmarksleiren på grunn av Turid Heidi Dammanns lønnskrav. Flans håndtering av kravet

knyttet til den såkalte 603-kontoen var heller ikke kritikkverdig.

Østberg kan ikke holdes ansvarlig for ikke å ha informert Turid I'leidi Dammann om

reglene om fri rettshjelp i skiftesaken. lìor det første hadde hun for høy formue selv om

denne bestod av en bolig. For det andre la Østberg til grunn at Turid Heidi Dammann og

Perez-Terron var samboere, og at de dermed hadde for høy samlet inntekt. Det fremgår av

prosesskriftene at dette var Østbergs oppfatning av forholdet dem imellom. Dette ble aldri

korrigert av Turid Heidi Dammann eller Perez-Terron.

Når dct gjelder salæret til Østberg, var det forsvarlig. Det var en betydelig mengde

dokumenter som måtte gjennomgås, og Østberg mottok stadig ny informasjon fra Turid
lleidi Dammann og Perez-Terron. Videre har tingretten i leirsaken, på bakgrunn av

innsigelser fia Rein Dammann, vurdert at størrelsen på salæret var forsvarlig og

nødvendig. Tingretten var den nærmeste til å vurdere dette da den hadde fullt innsyn i
mengden sakspapirer, omfanget av hovedforhandlingen mv.

Østberg bestrider at tingrettsdommen lider av saksbehandlingsfeil, og uansett har

lagmannsretten full kompetanse i denne saken, jf. tvisteloven $ 29-22. Det er følgelig ikke

grunnlag for å behandle saken på nytt i tingretten.

Det er ikke grunnlag for å holde Østberg ansvarlig i henhold til det ulovfestede

probsjonsansvaret. Oppdraget var forsvarlig utført. Det er heller ikke grunnlag for å gi

prisavslag da det ikke foreligger noen vesentlig mangel. Turid l-leidi Dammann har heller
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ikke dokumentert det påståtte økonomiske tapet. Hvis hun har hatt noe økonomiske tap, så

står det uansett ikke i årsakssammenheng med Østbergs utførelse av advokatoppdraget.

Advokatfirmaet Østberg AS har lagt ned slik påstand:

Turid Lleidi Dammann betaler Advokat Bjørn I. C. Østberg kr 448 501,- med
tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 16. mars 2013 til betaling skjer.

Turid Heidi f)ammann betaler Advokat Bjørn I. C. Østberg kr 7 500,- med
tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 3. juni 2013 til betaling skjer.

Turid Fleidi Dammann betaler Advokat Bjørn I. C. Østberg sakens

omkostninger for tingretten og for lagmannsretten i tillegg til rettens gebyr og
lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

Turid Hcidi l)¡mmann har i hovedtrekk anført:

Turid Heidi Dammann har rettmessige motregningskrav som overstiger restsalæret til
Østberg. Det foreligger en rekke mangler ved Østbergs ytelse og prestasjon i saken.

Advokatoppdraget ble ikke utført innenfor rammen av det akseptable. Det er flere krav

som ikke ble fremsatt av Østberg, og kvaliteten på arbeidet hans var mangelfull. Turid
Heidi Dammann kan heve kontrakten på grunn av kumulativt vesentlige avvik, og hun har

følgelig krav på et <rimelig vederlag> eller prisavslag i salæret. I den forbindelse trenger

hun ikke å dokumentere et økonomisk tap, Videre er Østberg erstatningsansvarlig etter

profesjonsansvaret for det økonomiske tapet Turid Heidi Dammann har lidd som følge av

hans mangelfulle håndtering av advokatoppdraget.

Det er et signifikant avvik mellom det oppdraget Østberg påtok seg og det han leverte. Når

det gjelder omfanget av oppdraget, fikk Østberg en full redegiørelse for saken og

anførslene i det såkalte <hjelpedokumentet>. Dette dokumentet inneholdt en grundig

gjennomgang av de f'aktiske og rettslige anførslene til Turid Heidi Dammann. Det dannet

grunnlaget for - og var inntatt som vedlegg til - tilsvaret og motsøksmålet. Dersom det var

anfursler her som Østberg mente burde frafalles, måtte han først gjøre det gjeldende

overfor klienten. Det er ikke dokumentert noen fraråding fra Østbergs side. Østberg har for

lagmannsretten forklart at han selv foretok såkalte <kost-nytte-vurderinger>. f)et er

imidlertid klart at han ikke hadde anledning til å utføre oppdraget autonomt i strid med

klientens bestillinger. I-lan hadde en varslingsplikt dersom han ikke kunne eller ikke ønsket

å utføre oppdraget i samsvar med Turid Heidi Dammanns bestillinger. Det er også Østberg

som har risikoen for uklarheter med hensyn til advokatoppdraget. I tilsvaret og

motsøksmålet var det videre fremsatt en provokasjon fbr å få fremlagt all korrespondanse,

kundeoversikter mv. I en epost fra 9. oktober 2012 gjentok Turid Heidi Dammann

viktigheten av å få disse dokumentene før saken skulle opp. Likefullt fulgte ikke Østberg

dette opp før i prosesskrift av 14. januar 2013, Han fremmet heller aldri krav om kjennelse

om bevistilgang. Samlet sett innebærer disse forholdene at Turid Heidi Dammann har

hevingsgrunnlag og kan kreve erstatning eller prisavslag.

I

2

3
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Turid Heidi Dammann har videre krav på prisavslag fordi Østberg har opptrådt i strid mcd

Regler for god advokatskikk. Østberg kom aldri skikkelig i gang med å forberede saken før

hovedforhandlingen - og selv da kunne han saken dårlig og overlot vesentlige

advokatoppgaver til vitnet Perez-Terron. Videre glemte han å dokumentere sentrale

dokumenter i saken som leiravtalen, regnskap mv. Østbergs opptreden under

hovedforhandlingen bar preg av at dommeren måtte gå i dialog med ham for å få klarlagt

sakens spørsmål mv. Østberg holdt slik sett aldri et ordinært innledningsforedrag - han

presenterte aldriTurid l.leidi Dammanns sak. Østberg kjente heller ikke saken godt nok til
at han kunne stille parter og vitner relevante spørsmåI. Dette er i strid med Regler for god

advokatskikk punkt 3.1.4, 4.3 og 4.4.

Turid Lleidi f)ammann har lidd et økonomisk tap fordi Østberg, selv etter spørsmål fra

dommeren, ikke fremmet hennes motkrav knyttet til underskuddet i Villmarksleiren.

Østberg nøyde seg med å kreve frifinnelsesdom. Dette var klart uaktsomt, og Turid Heidi

Dammann har et rettmessig erstatningskrav.

Østbergs salærberegning er i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.3.1 da den

ikke stod i et <rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført>. Østberg hadde

videre plikt til å gjøre Turid Heidi Dammann kjent med at omkostningene måtte antas å bli

uforholdsmessig høye i forhold til hennes økonomiske stilling og interesse i saken, jf.
Regler for god advokatskikk punkt 3.1.5. Det er videre på det rene at Østberg hadde plikt

til å søke om fri sakførsel for Turid Heidi Dammann for den delen av saken som gfaldt

skiftet, jf. Regler for god advokatskikk punkt 3.4. Hennes inntekt var under gieldende

inntektsgrense. Det er på det rene at det innvilges fri sakførsel når formuen kun er knyttet

til egen bolig. Østberg kunne heller ikke nøye seg med å anta at Turid Heidi Dammann og

Perez-Tenon var samboere. Et enkelt spørsmål til dem eller enkle undersøkelser ville
umiddelbart ha avdekket at de hverken var samboere eller kjærester.

Tingretten har korrekt lagt til grunn at Østberg skulle ha etterspurt regnskap etter l. august

2010 - særlig fordi Østberg selv i leirsaken argumentert med at det var grunnlag for l2-18
måneders utsatt frist på utløsningskravet. I tillegg ville disse regnskapene hatt betydning

for verdivurderingen av goodwillen i selskapet. Denne svikten fra Østbergs side medførte

at underbalansen ble mindre enn det som fulgte av regnskapene.

Østbergs håndtering av innsigelsen til skifteavtalen og krav på utlevering av løsøre var

også mangelfull. Han førte ikke bevis fra møtet Turid Fleidi Dammann og Rein f)ammann

hadde hatt hos en advokat i2006 om skifteoppgjøret. Østberg begrenset seg til forsiktig å

antyde at skifteavtalen i 2006 ikke omfattet Villmarksleiren. Vederlagskravet var knyttet til
eiendeler i Villmarksleiren som skulle vært bokført der. Østberg gjorde heller ikke rede for

at Turid Heidi Dammann var i et misbruks- og avhengighetsforhold til Rein Dammann, og

at hun på grunn av sine lidelser ikke kunne sette seg inn i saksforholdet på et tidligere

tidspunkt. Det vises her til at det er enighet om at 2 millioner kroner forsvant i årene 1998-
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2001, Østberg skulle da uansctt ha fremsatt alternative kravsgrunnlag for det tilfellet at

tingretten fant at skiftet var gjennomført i 2006.

Østbergs håndtering av Turid Heidi Dammanns erstatningskrav knyttet til Rein Dammanns

urettmessige disponering av den såkalte 603-kontoen var klart mangelfull. Han skulle ha

bestridt at hun hadde disposisjonsrett til denne kontoen. Perez-Terron hadde utarbeidet et

grundig notat 31 . januar 2013 hvor han giennomgikk uriktige debiteringer/urettmcssige

disposisjoner i størrelsesorden 119 000 kroner. Like fullt diskuterte aldri Østberg dette

kravet med klienten. Østberg svarte til overmål feil på dommerens spørsmål om 'l'urid

Fleidi Dammann hadde hatt disposisjonsrett til kontoen.

Østberg fi'emmet heller ikke Turid Heidi Dammanns krav på erstatning for tapt

arbeidsinntekt fra Villmarksleiren på 1.137 .126 kroner. Kravet var begrunnet i Rein

Dammanns sabotasje av driften i leiren. Rein Dammann hadde avvist kunder, og han

saboterte muligheten til å få inn investorene Kristin Berling og Therese Graff. Videre

tømte han selskapets bankkonto, sa opp forsikringer, overførte selskapets telefonnummer

til seg selv mv. Disse forholdene gjorde det tilnærmet umulig for Turid Heidi Dammann å

drive Villmarksleiren videre. Selve kravet var beskrevet både i <hjelpedokumentet> og i en

epost tilØstberg av 15. oktober 2012.

Turid Fleidi Dammann kan ikke holdes ansvarlig for Østbergs arbeid med saken etter at

advokatoppdraget var avsluttet. Hun skal følgelig frifinnes for kravet på 7500 kroner.

Turid Heidi Dammann fastholder at tingrettens avgjørelse lider av saksbehandlingsfeil,

særlig fordi tingretten avskar helt sentrale bevis i saken. Det er følgelig grunnlag for å
oppheve dommen og sende saken tilbake til tingretten. Dettc vilogså sikre reell toinstans-

behandling av saken. Det legges derfor ned subsidiær påstand om at tingrettens dom

oppheves.

Turid Heidi Dammann har lagt ned slik påstand:

Prinsipalt:
L Turid l-leidi Dammann frifinnes.
2. Turid Fleidi Dammann tilkjennes omkostninger for tingrett og lagmannsrett.

Subsidiært:
l. Tingrettens dom oppheves, og saken trjemvises til tingretten for ny behandling.
2. Turid Heidi Dammann tilkjennes omkostninger for tingrett og lagmannsrett.

Lagmannsrettens syn på saken:

Spørsmålet i saken er om Østberg har utført advokatoppdraget for Turid Heidi f)ammann

og Villmarksleiren på en slik måte at hun har rettmessige motregningskrav mot ham.

Lagmannsretten vil først redegjøre kort for de anførte rettslige grunnlagene for
motregningskravene og vil deretter drøfte de enkelte kravene.
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Når det gjelder Dammanns krav om at forhandlingene skal reassumeres, har hun blant
annet vist til at det ikke var tilstrekkelig tid til å dokumentere og forklare relevansen av

tilbudte bevis. Hun hevder også at hnn ikke fikk mulighetcn til å imøtegå uriktige
opplysninger og anfursler i advokat Danielsens prosedyre.

Lagmannsretten bemerker at det skal svært myc til for å tillate reassumering. 'l'visteloven

$ 9-17 annet ledd tilsvarer tvistemålsloven {) 339. Ifølge fbrarbeidene, NOU 2001 :32 sidc

762, er vilkårene br reassumering strenge, jf. Rt. 1974 side 961 . Kriteriet <nødvendig for å
få et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag i saken> er ikke ment å innebære noen oppmykning av

dette strenge kravet.

Lagmannsretten finner ikke at det er nødvendig med ytterligere forhandlinger for å få et

forsvarlig avgjørelsesgrunnlag i saken. Som det vil fremgå av drøftelsen nedenfor, har

lagmannsretten hatt tilstrekkelige bevis til å frifinne Turid Heidi l)ammann fbr kravet på

salær fra Østberg.

Kravet om reassumering tas ikke til følge

1. Nærmere om det ulovfestede profesjonsansvaret

Det følger av rettspraksis at det for profesjonsutøvere, herunder advokater, gielder et

strengt uaktsomhetsansvar, se blant annet Rt. 2003 side 696, Rt. 2014 side 422 og

Flagstrøm, Obligasjonsrett, 2 utgave, side 468-476. Ansvaret omtales gjerne som et

profesjonsansvar. Det er imidlertid ikke slik at all adferd som kan kritiseres er

erstatningsbetingende. Kravet til aktsomhet må knyttes opp mot fagets eller bransjens

standarder. For advokater er det særlig advokatforskriften av 20. desember I 996 nr. I I 6 I ,

kapittel 12, Regler for god advokatskikk, som gir veiledning. Det følger imidlertid av

rettspraksis at <ikke ethvert normbrudd isolert sett må anses som erstatningsbetingende

uaktsomheo, jfÌ Rt. 2001 side 1702,p& side 1708. Ved vurderingen av kravet til aktsomhet

i herværende sak legger lagmannsretten til grunn at kravet skjerpes i og med at klienten var
en privatperson med blant annet dokumenterte kognitive utfordringer. Videre stod hennes

livsverk og fremtidige arbeidsplass på spill.

For å kunne holdes ansvarlig etter profesjonsansvaret er det på vanlig måte et krav om

adekvat årsakssammenheng mellom den erstatningsbetingende handling/unnlatelse og det

økonomiske tapet.

2. Nærmcrc om adgangcn til å krcvc prisavslag og/eller erstatning på

kontraktsrettslig gru nnlag

Lagmannsretten legger til grunn at en klient, i henhold til alminnelige kontraktsrettslige
regler, kan kreve prisavslag dersom advokaten ikke har presentert en kontraktsmessig

ytelse. Ved denne vurderingen må retten se hen til avtalen mellom partene og de utfyllende
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reglene som følger av Rcgler for god advokatskikk. Det er viktig å merke seg at en

advokattjeneste som hovedregel er en innsatsforpliktelse - ikke en resultatforpliktelse.

Problemstillingen er med andre ord om det er grunnlag for prisavslag som følge av en

mangelfull prestasjon fra advokatens side. Prisavslaget har som formål å gjenopprette

balansen i kontraktsforholdet. Om adgangen til å kreve prisavslag/salærnedsettelse i

henhold til gjeldende rett heter det i NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet, punkt 20.6.1 .3:

Kontraktsrettslig omfatter salærnedsettelser to ulike situasjoner. I noen tilfeller er
ytelsen advokaten har prestert, kontraktsmessig, men advokaten har krevd et høyere

beløp enn det han har rett til på bakgrunn av avtalen eller regler som utfyller avtalen.
Advokaten har for eksempel krevet salær som ikke står i et rimelig forhold til
arbeidet som er utført, jfì advokatforskriften kapittel l2 punkt 3.3.1 t...1

I andre tilfeller er det kvalitetsmessige mangler ved advokatens arbeid. Når dette er
årsaken til at salæret settes ned, foreligger det et prisavslag i kontraktsrettslig
forstand. Utgangspunktet er at tjenestekjøperen har et ubetinget krav på prisavslag
når det er mangler ved tjenesten, og tjenesteyteren ikke har foretatt utbedring. Retten
til prisavslag gjelder uavhengig av mangelens størrelse og betydning, og uansett om

denesteyteren kan bebreides eller ikke. Prisavslaget er imidlertid ment å redusere
vederlaget på en måte som samsvarer med det verdiminus mangelen ved
tjenesteytelsen utgjør, slik at tjenestekjøperen ikke betaler br mer enn det han har

mottatt, med utgangspunkt i prisnivået fastsatt i partenes avtale. f)ermed er det bare

mangler som utgjør et verdiminus for klienten, som kan gi grunnlag for prisavslag.
Der formålet med oppdraget er forfeilet som følge av feil fra advokatens side, har
ikke klienten fått en deneste han har noen nytte av, og han eller hun kan derfor kreve
tilbakebetalt eller nekte å betale hele advokatsalæret. Det samme resultatet vil
antagelig følge av advokatforskriften kapittel l2 punkt 3.3.1, hvoretter salæret <skal

stå i [et] rimelig forhold til ... arbeidet som er utført av advokaten>. I et tilfelle som
beskrevet ovenfor, vil bestemmelsen kunne gi grunnlag for vesentlig nedsettelse av
salæret eller at salæret for arbeidet med rettssaken bortfaller.

På denne bakgrunn foreslo Advokatlovutvalget at klienten har krav på prisavslag

<[d]ersom det foreligger et ikke ubetydelig mislighold fra advokatens side>, jf. utkastet til
$ 40 annet ledd. Bestemmelsen er ment å kodifisere det som følger av alminnelig

obligasjonsrett. <Dette uttrykket er ikke ment å skulle forstås vidt, det er bare de

bagatellmessige forholdene som ikke skalgi grunnlag for prisavslag>, jf. NOU 2015:3 side

294.

3. Rcttmessigheten av kravet på 7500 kroner inntatt i faktura av 3. juni 2013

Turid Heidi Dammann har bestridt at Østberg rettmessig kan kreve henne for arbeid han

utførte etter at hans oppdrag for henne ble avsluttet 22. mars 2013.

Lagmannsretten finner det klart at Turid Fleidi Dammann ikke er forpliktet til å betale fbr

arbeid som Østberg utførte etter at hun hadde avsluttet oppdraget. Fakturaen knytter seg til
arbeid utført etter 22. mars 2013. For at Østberg kunne holde T'urid Fleidi Dammann

ansvarlig for det utførte arbeidet måtte han i forkant ha innhentet hennes samtykke. Turid
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Heidi Dammann skal følgelig frifinnes for salærkravet på 7500 kroner inntatt i fakturaen

av 3.juni 2013.

4. Har advokat Østbcrg opptrådt erstatningsbetingende?

Turid l-leidi Dammann har gjort gjeldende at Østberg er ansvarlig for hennes økonomiske

tap som følge av uaktsom håndtering av to motkrav mot Rein Dammann knyttet til
underbalansen i Villmarksleiren. Østberg bestrider at han har opptrådt

erstatningsbetingende.

4.1 Ryddekostnadene

Turid Heidi Dammann har krevd erstattet det tap hun har lidt som fulge av at Østberg ikke

fremmet motkrav mot Rein Dammann for hans andel av de fremtidige kostnadene

forbundet med å rydde leiren. Østberg har til dette anført at ryddeforpliktelsen var påpekt

for tingretten som en latent forpliktelse, og at forpliktelsen også var synbar for tingretten i

og med at den ble påpekt av vitnet Hallstein Flesland.

Lagmannsretten legger til grunn at Østberg for tingretten i leirsaken gjorde gjeldende at

tingretten skulle se hen til utgifter til rydding ved vurderingen av utløsningskravet. Om

dette skrev tingretten i dommen av 2. april 2013:

Vitnet Per Gulliksen har arbeidet i leiren og mente at også andre kunne forestå
driften og at det lå et uutnyttet potensiale i leirvirksomheten, men at fortsatt drift vil
trolig kreve en investering på ca. kr. I mitl. Sammenholdt med den relativt korte tid
som er igjen av leieforholdet og at det også må gjøres fradrag for utgil'ter til rydding,
underbygger dette ytterligere at det ikke er noen netto deltakerverdi som kan
omsettes.

Turid Fleidi Dammann ble følgelig frifunnet for utløsningskravet. Lagmannsretten legger

imidlertid til grunn at gitt ryddekostnadenes størrelse, anslått til et sted mellom 250 000 og

400 000 kroner, skulle Østberg ikke ha begrenset seg til å kreve Turid Heidi Dammann

f'rifunnet for utløsningskravet. Det var på det rene at Turid Heidi Dammann i 2013 ønsket å

drive leiren videre. Ryddekostnaden var følgelig en forpliktelse som Rein Dammann også

var ansvarlig for da han trådte ut av selskapet.

Det fremgår av utskriften og lydavspillingen av prosedyren i leirsaken at Østberg anfbrte at

det var en underbalanse i Villmarksleiren som Rein Dammann pliktet å dekke sin andel av,

men han anførte ikke at den inkluderte ryddekostnadene. Etter lagmannsrettens vurdering

var dette uaktsomt av Østberg. Turid Heidi Dammann har følgelig krav på å lä erstattet

tapet hun har lidt som følge av Østbergs manglende håndtering av kravet. Det er ved denne

vurderingen ikke relevant at Turid Heidi Dammann i2014 inngikk en avtale med eieren av

arealet om at han påtok seg ryddekostnaden mot at hun sa opp leieavtalen før kontraktens

utløp. Erstatningskravet fastsettes skjønnsmessig til 175 000 kroner.
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4,2 Krav om dekníng av underbalanse på grunn av krav på arheidsgodtgiørelse

Turid Fleidi Dammann krever erstattet det tapet hun led ved at Østberg ikke fremmet som

motkrav at Villmarksleiren egentlig hadde en negativ balanse som følge av at hun ikke

hadde fått utbetalt krav på arbeidsgodtgjørelse.

Om situasjonen i Villmarksleiren skrev tingretten i dommen av 2, april 2013:

Rein Dammanns þrdring på Villmarlcsleiren ANS
Under henvisning til regnskapet har Rein Dammann krevd å få utbetalt en fordring
på selskapet på kr. 2l 5 019. Regnskapet pr. august 2010 viser en positiv saldo på

Reins privatkonto på kr. 47 787 og ingen særskilt gjeldsforpliktelse.

Fleidi Turid Dammann har innvendt at regnskapet ikke viser de reelle forhold. For
2006 er hun bare godskrevet 25Yo av arbeidsgodtgjørelsen mens Rein ble godskrevet
75o/0. Etter rettens oppfatning fikk regnskapsføreren beskjed om å fordele
arbeidsvederlaget på denne måten, men at partene likevel var enige om å etterleve en

50/50 ordning, Flåndskrevet erklæring fra Rein Dammann datert 28.12.2006 viser
det. Skjevfordelingen mellom partene ble gjort for at Turid Heidi ikke skulle få
problemer med NAV. I forholdet mellom partene må det da gjøres en justering på

25%til fordel for Turid Heidi Dammann.

Regnskapet for 2006 viser en samlet arbeidsgodtgjørelse til eieme på kr. 437 063.
ZSVoutgSør kr. 109 265 som kommer til fradrag på Reins kapitalkonto og et
tilsvarende tillegg på Turid Heidis konto. Resultatet blir at det ikke er noe
tilgodehavende som Rein Dammann kan kreve utbetalt fra Villmarksleiren som
derbr må frifinnes for dette kravet.

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at Turid Heidi Dammann hadde et rettmessig

lønnskrav på 109 265 kroner som skulle komme i fradrag på Rein Dammanns kapitalkonto.

Gitt at Rein Dammann hadde et tilgodehavende pâ 47 787 kroner, innebar det at hans

forpliktelse ble redusert med det tilsvarende beløpet. Netto var Rein Dammann forpliktet
til å betale 61 478 kroner. Det fremgår som nevnt av utskriften og lydavspillingen av

prosedyren at Østberg anførte at det var en underbalanse i Villmarksleiren som Rein

Dammann pliktet å dekke sin andel av, men han anførte ikke at den inkluderte lønnskravet

til 'I'urid Fleidi Dammann. Det er lagmannsrettens vurdering at det var uaktsomt av Østberg

å ikke fremme dette som et motkrav mot Rein Dammann, på lik linje med motkravet

knyttet til ryddekostnadene, jf. punkt 4.1 ovenf'or. Turid Heidi Dammann har etter dette et

rettmessig erstatningskrav på 61 478 kroner.

5, Har Turid Heidi Dammann krav på prisavslag?

Problemstillingen i det følgende er om Turid Heidi Dammann rettmessig kan kreve

prisavslag som følge av Østbergs håndtering av leirsaken.

Lagmannsretten vil først drøfte Turid Heidi Dammanns konkrete innvendinger til Østbergs

håndtering av saken. Deretter vil retten på mer generelt grunnlag vurdere om Østberg
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etterlevde plikten til å sette seg ordentlig inn i saken og drive denne med den omsorg og

det tempo som god prosesskikk tilsier.

5.1 lkke søkt omfri sakførsel

Turid Lleidi Dammann gjør gjeldende at hun har krav på prisavslag fordi Østberg unnlot å

søke om fri sakførsel for henne i skiftesaken.

Det følger av rettshjelploven $ 16 annet ledd, jf. $ I I annet ledd nr. l, at fri sakførsel kan

innvilges i saker etter ekteskapsloven og skifteloven annen del til den som har inntekt og

formue under bestemte grenser. I lovens $ 2 annet ledd heter det:

Praktiserende advokat og andre som kan yte fri rettshjelp etter denne lov, har plikt til
å orientere klientene om muligheten for å søke fri rettshjelp i tilfelle hvor de kan

tenkes å ha rett til slik bistand.

En advokats plikt til å følge opp ulike rettshjelpsordninger er også regulert av Regler for
god advokatskikk punkt 3.4, som lyder: <En advokat plikter å opplyse sin klient om

eksisterende muligheter for offentlig rettshjelp og rettst¡jelpforsikring>.

I Advokatforeningens kommentarer til bestemmelsen heter det:

Bestemmelsen i pkt. 3.4 tolkes strengt. Advokaten må selv foreta de nødvendige
undersøkelser. Han kan ikke overlate dette til klienten, jfr. U bind VII
(Disiplinærnemnda 1995) s. 286, ADA-2005-102 (Oslo krets), ADA-2005-49 (Aust-
Agder krets mfl.) og ADA-2012-Dl0 (Disiplinærnemnden). Advokaten må også i
rimelig grad kontrollere de opplysninger som klienten selv gir om rettshjelpdekning,
jfr. avgjørelsene iU bind VII (Disiplinærnemnda1994) s.49, og U bind VII
(Disiplinærnemnda 1995) s. 349 og ADA-2015-D86.

Er advokaten, selv etter nærmere undersøkelser, i tvil om vilkårene for
rettstrjelpdekning foreligger eller om klienten vil kunne bli innvilget fri rettstrjelp i
henhold til de skjønnsmessige unntaksreglene i rettshjelploven, må advokaten
orientere klienten om dette og søke om rettshjelpdekning med mindre klienten ikke
ønsker dette, Unnlater advokaten å gjøre dette og det er rimelig grad av
sannsynlighet for at rettshjelpdekning ville bli gitt, vil det kunne få den konsekvens
at advokatens salær blir redusert til det beløp som klienten ville ha vært pliktig til å

betale som egenandel. Se til illustrasjon avgiørelsene i U bind VI (Oslo krets 1993) s.

662,U bind VII (Møre og Romsdal krets mfl. 1995) s. 293, ADL-1997-D|6
(Disiplinærnemndcn), ADA- I 997-D56 (Disiplinærnemnden) og ADA-20 l3-D207
(Disiplinærnemden).

Det er ubestridt at Østberg aldri søkte om fri sakførsel i skiftesaken. Turid Heidi Dammann

har i sin partsforklaring fremhevet at det var viktig for henne at Østberg skulle søke om

rettshjelp i skiftesaken da hun hadde vcldig dårlig råd. Østberg forklarte at han <alltid
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avklarer> muligheten for fri saklbrsel med klienten. I denne saken var det hans <klare

inntrykb at Turid l{eidi Dammann og Perez-Terron var samboere, og at de tilsammen

hadde inntekter over inntektsgrensen. Med hensyn til Dammanns økonomiske situasjon,

fremhcvet Østberg at han hadde gjort en kredittsjekk på henne hvor det fremgikk at hun

hadde en gjeldfri enebolig. I-lan mente derfor at hennes formuessituasjon også utelukkct fri
sakførsel.

Spørsmålet for lagmannsrctten er om Østberg misligholdt sine forpliktelser som advokat da

han unnlot å søke om fri sakførsel i skiftesaken. Gitt den klare plikten som følger av

rettshjelploven og Regler for god advokatskikk, er problemstillingen primært om Østberg

var tilstrekkelig aktsom i sin håndtering av denne delen av saken for'l'urid Heidi

Dammann.

Lagmannsretten legger til grunn som bevist at Turid Heidi l)ammann og Perez-Terron ikke

på noe tidspunkt har vært kjærester eller samboere. Det er en lang rekke mennesker som

over flere år har hjulpet Turid Heidi Dammann med Villmarksleiren og forholdet til Rein

Dammann. Perez-Terron kom inn i bildet rundt 2010 via en bekjent. Det er på det rene at

han i årene som fulgte har hatt en sentral rolle i å avdekke forhold rundt Villmarksleiren.

Det er også ubestridt at Perez-Terron i perioder har arbeidet så mye med sakskomplekset at

han har overnattet på hjemmekontoret til Turid Heidi Dammann. Lagmannsretten finner

det likevel klart at Turid Heidi Dammann og Perez-Tenon ikke kan sies å ha levd sammen

med felles økonomi. Lagmannsretten viser til deres forklaringer samt forklaringen fra
Turid Fleidi Dammanns nabo Eva Therese Graff.

Lagmannsretten legger til grunn at gitt bestemmelsene i rettshjelploven $ 2 annet ledd og

Regler for god advokatskikk punkt 3.4, hadde Østberg en klar plikt til raskt å klarlegge de

faktiske forholdene for å kunne ta stilling til om han måtte søke om fri rettshjelp for Turid
Heidi Dammann. Det innebar en plikt til å klarlegge hennes inntekts- og formuessituasjon

og hennes sivilstand. En slik undersøkelsesplikt er også lagt til grunn i Wågheim,

Advokaters erstatningsansvar (2009) side 178, hvor det heter:

For å oppfylle informasjonsplikten er det ikke tilstrekkelig at advokaten orienterer
om ordningene på generelt grunnlag. Advokaten må også opplyse om disse kan få
anvendelse i den konkrete saken. Informasjonsplikten vil derfor også innebære en

undcrsøkelsesplikt. Advokaten må foreta en undersøkelse av klientens økonomiske
situasjon og foreta en konkret vurdering av om vilkårene fbr fri rettshjelp kan sies å

være til stede.

Det er på det rene at Østberg, i prosesskriftet av 3. desember 2012, varslet at Perez-T'erron

skulle vitne i saken. I den forbindelse opplyste han at Perez-Terron (også er Turid Heidi

Dammann's samboer>. Turid Heidi Dammann og Perez-Tenon protesterte aldri på dette,

og fra Østbergs side er det anført at han følgelig ikke opptrådte uaktsomt da han la til
grunn at de var samboere. Til dette vil lagmannsretten for det furste bemerke at Østbergs

plikt til å avklare muligheten for fri rettshjelp i skiftesaken var en av de lørste han måtte

adressere da han overtok saken tidlig i oktober 2012. Retten finner det klart bevist at
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Østberg ikke foretok de nødvendige undersøkelser for å avklare om Turid Heidi Dammann

kunne søke fri sakførsel, herunder hvorvidt hun var samboer med Perez-Terron. Det er

ikke en tilstrekkelig avklaring å oppføre Perez-Terron som vitne - og samboer - i et

prosesskrift som utarbeides ca. to måneder senere. For det andre finner lagmannsretten

også grunn til å bemerke at Østberg ikke har opplyst at han gjorde noen undersøkelser med

hensyn til Perez-Terrons inntekt. En ren antakelse med hensyn til Perez-T'errons

lønnssituasjon er klart heller ikke tilstrekkelig aktsomt.

Østberg har videre anført at Turid Heidi Dammann uansett ikke hadde krav på fri sakførsel

fordi hun eide sin egen bolig. På tidspunktet var det rundskriv G-12105, om hovedreglene i

rettstrjelploven, som var veiledende for F'ylkcsmannens vurdering. Her het det i punkt 3.4

< Dispensasjon fra inntekts- og formuesgrenser> :

Etter rettshjelpsloven $ I I siste ledd, $ l2 tredje ledd, $ l6 fierde ledd og $$ l7
fbrste ledd og 25 annet og tredje ledd jf. $ l6 fierde ledd kan det innvilges fri
rettshjelp selv om inntekts- og formuesgrensene i rettshjelpsforskriften $ l-l er
overskredet. t...I

Når fbrmuesgrensen er overskredet skal det når det vurderes å dispensere foretas en

økonomisk forholdsmessighetsvurdering. Formue som består av egen bolig eller
driftsmidler av normal verdi sees det imidlertid etter fast praksis bort fra ved
vurderingen av om formuesgrensen er overskredet. Myndighetene må imidlertid i
slike tilfeller ta stilling til om det dreier seg om egen bolig/driftsmidler og om
boligen/driftsmidlene kan anses å være av normal verdi. [...]

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at søknad om fri sakførsel som hovedregel

skulle innvilges dersom overskridelsen av fbrmuesgrensen kun skyldes at søkeren eide

egen bolig. Østbergs oppfatning av rettstilstanden på dette punkt var klart feil. For øvrig

bemerkes at det ikke er bestridt at boligen var av normal verdi.

I sum legger lagmannsretten til grunn at dersom Østberg hadde etterlevd sine plikter etter

rettshjelploven g 2 annet ledd og Regler for god advokatskikk punkt 3.4, ville han raskt ha

avdekket at det var grunnlag for å søke om fri sakførsel i skiftesaken. Turid Heidi

Dammanns inntekt var under inntektsgrenscn. Flennes formue var kun knyttet til egen

bolig, og hun var ikke samboer med Perez-Terron. Det fremstår da som tilstrekkelig
sannsynliggjort at Turid Heidi Dammann ville fått innvilget fri sakførsel i skiftesaken

høsten 2012 dersom Østberg hadde søkt om det ved oppdragets start.

I tråd med praksis fra Disiplinærnemnden lÌa advokater leggcr lagmannsretten til grunn at

Østberg ikke kan kreve salær av Turid Heidi Dammann for arbeidet med skiftesaken ut

over egenandelen. | 2012 var den på maksimalt fem ganger salærsatsen pâ925 kroner, jf.
rettshjelploven $ 3 annet ledd og rettstrjelpfbrskriften $ 2-1. Østberg har følgelig kun et

rettmessig krav på 4625 kroner for arbeidet med skiftesaken.
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Ved fbstsettelsen av prisavslaget, er det nødvendig for lagmannsretten å ta stilling til hvor

stor andel av Østbergs totale salærkrav som knyttet seg til skiftesaken. I tingrettsdommen

fra 2. april 2013 la retten til grunn at 458 000 kroner skulle henføres til saken mellom Rein

Dammann og Villmarksleiren. Borgarting lagmannsrett fastholdt denne

kostnadsfordelingen i sin kjennelse av 10. juli 2014. Lagmannsretten legger etter dette til
grunn at det resterende salæret knyttet seg til skiftesaken mellom Turid Heidi Dammann og

Rein Dammann. Østbergs totale salær i saken var på 598 501 kroner (regningen på 448 501

kroner pluss a kontoinnbetalingene på 150 000 kroner). Det innebærer at salæret i

skiftesaken utgjorde 140 501 kroner (59S 501 kroner minus 458 000 kroner). Turid Heidi

Dammann har følgelig krav på et prisavslag på 135 876 kroner (140 501 kroner minus

egenandelen pä 4625 kroner).

5. 2 Vars I ingspl ikt knyttet til kostnadsutviklingen og prosessrisiko

Turid Heidi Dammann krever prisavslag fbrdi Østberg ikke itilstrekkelig grad orienterte

henne om de løpende kostnadene og prosessrisikoen. Østberg bestrider at han misligholdt

varslingsplikten.

Varslingsplikten er nærmere regulert i Regler for god advokatskikk punkt 3.1.5, hvor første

punktum lyder:

I-lvis omkostningene i forbindelse med et oppdrag må antas å bli uforholdsmessig
høye i forhold til klientens økonomiske stilling eller de interesser saksforholdet
gjelder, skal advokaten i tide giøre klienten oppmerksom på dette.

I Advokatforeningens kommentarer til bestemmelsen heter det:

Varslingsplikten etter punkt 3.1.5 første punktum gjelder i de tilfellene hvor
kostnadene må <antas å bli uforholdsmessig høye i forhold til klientens økonomiske
stilling eller de interesser saksforholdet gielder>. Hva som anses å være

<uforholdsmessig>, beror på et skjønn hvor advokaten og klienten kan ha forskjellig
syn. Kanskje mener klienten at gjennomføringen av oppdraget er verdt pengene

uansett. Poenget er at advokaten på forhånd skal varsle klienten om omfanget av
kostnadene og gi uttrykk fbr sitt syn på spørsmålet om forholdsmessigheten. Det er
klienten som må ta den endelige avgjørelsen, og er advokaten i tvil om
forholdsmessigheten, bør han likevel orientere klienten for å være på den sikre siden.

Ved prosessoppdrag er det viktig at advokaten gir sin vurdering av prosessrisikoen

og risikoen for å bli idømt saksomkostninger til motparten og hvilke kostnader som

da kan påregnes, jfr. avgjørelsen i U bind VII (Disiplinærnemnda 1996) s. 590.

Kostnadsorienteringen skal gis klienten <i tide>. I dette ligger det at klienten må

motta orienteringen i så god tid at han får anledning til å ta stilling til om kostnadene

skal pådras. Det må også være tid for klienten til å drøfte dette spørsmålet med
advokaten og vurdere alternative fremgangsmåter, som f.eks. inngåelse av forlik.
Hvis salæret stadig øker kan det være nødvendig å gi klienten flere varsler.
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Det frcmgår av saksdokumentene at Turid Fleidi Dammann ved oppdragets start innbetalte

50 000 kroner a konto. I en epost av 19. oktober 2012 opplyste Østberg at han allerede

hadde brukt nærmcre 60 timer på saken, som var <langt flere timer enn det er innbetalt for i

akontobeløpet>. Under henvisning til en telefonsamtale gjentok Østberg at han ikke ville
fakturere før det var avklart om Villmarksleiren hadde krav på

rettshj e I pforsi kri n gsdekn i n g.

Spørsmålet om rettshjelpforsikring for Villmarksleiren ble ikke avklart før etter

hovedforhandlingen. Når det gjelder kostnadsutviklingen, finner lagmannsretten ingcn

opplysninger ut over at Østberg oversendte en faktura på en ny a kontoinnbetaling på

100 000 kroner 7. februar 2013. Som tingretten finner lagmannsretten etter dette bevist at

Østberg ikke ga Turid Heidi Dammann noen orientering om kostnadsutviklingen. Om

Østbergs arbeid med saken skriver tingretten:

Av de framlagte timelistene framgår at det allerede før årsskiftet var påløpt 95 timer.
Med en timepris på I 600 kroner tilsvarer dette et salær på 152 000 kroner. I tillegg
kommer merverdiavgift. Advokaten måtte da være klar over at det ville påløpe

betydelig mer fram til hovedforhandlingen. I følge timelistene utgiorde tidsbruk fram
til hovedforhandling ca.250 timer tilsvarende et salær på 400 000 kroner eks. mva. I
tillegg kommer timene i retten.

Østberg har forklart at han orienterte saksøkte om at han anså vederlagskravet som
mindre prosedabelt. Det er imidlertid ikke opplyst at dette på noen måte ble relatert
til påregnelige sakskostnader, og heller ikke at hun ble foreholdt risikoen for å bli
pålagt sakskostnader til motparten. Hvis Turid Heidi Dammann hadde fått
tilstrekkelig løpende orientering om påløpte kostnader og ikke minst påregnelig
kostnadsutvikling videre, sammenholdt med Østbergs vurdering av prosessrisikoen,
er det relativt sannsynlig at hun ville oppgitt i det minste vederlagskravet. Som følge
av at dette ikke ble gjort, ble hun påført unødige sakskostnader.

For lagmannsretten har Østberg fremholdt at det ikke er sannsynliggjort at Turid Heidi

Dammann ville ha droppet vederlagskravet etter ekteskapsloven dersom hun var blitt
orientert slik tingretten forutsatte. Til dette vil lagmannsretten bemerke at det i ettertid er

krevende å ha en klar oppfatning om hvordan f)ammann ville ha reagert dersom hun var

blitt orientert om kostnadsutviklingen og prosessrisikoen slik reglene for god advokatskikk

tilsier. Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at Østberg uansett hadde en plikt til å gi

nødvendig rådgivningen knyttet til prosessrisiko, konsekvenser og kostnader i tilstrekkelig
tid forut for tingrettens behandling av saken. Dette ville gitt Turid Lleidi Dammann

anledning til å ta stilling til om kostnadene skulle pådras. Det er ingen holdepunkter for at

Østberg har oppfylt denne plikten. Ved helhetsvurderingen legger lagmannsretten til grunn

at det hører til de sentrale dcler av en advokats ansvar å orientere og gi råd om slike

forhold, se for eksempel beslutning fra Disiplinærnemnden for advokater, sak ADA-2016-
D35. Plikten for Østberg var forsterket av at han var vel kjent med klientens krevende

økonomiske situasjon. På denne bakgrunn legger lagmannsretten til grunn som bevist at

Østberg har misligholdt sin varslingsplikt som advokat, og at Turid Heidi Dammann har
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krav på prisavslag som følge av misligholdet. Lagmannsretten vil vurdere størrelsen på

prisavslagskravet samlet i punkt 5.7 nedenfor.

5.3 Provokasjonene
't'urid Heidi Dammann har krevd prisavslag fordi Østberg aldri fulgte opp hennes uttalte

ønske og behov for at Rein Dammann fremla sentrale dokumenter knyttet til driften av

Villmarksleiren. Østberg bestrider at han har misligholdt noen slik forpliktelse overfor

Dammann.

Lagmannsretten finner bevist at Østberg hadde en klar oppfordring til å følge opp de

ønskede provokasjonene. For det første var provokasjonene allerede fremsatt i

tilsvarelmotsøksmålet av 10. juni 2011 uten at Rein Dammann hadde etterkommet dem.

Da Østberg overtok ansvaret for saken, hadde han etter lagmannsrettens vurdering en plikt

til å sette seg inn i tilsvaret/motsøksmålet, herunder følge opp de fremsatte provokasjonene

med et krav om at tingretten avsa kjennelse om bevistilgang etter tvisteloven ï 26-7.

Denne konklusjonen forsterkes av at Turid Heidi Dammann allerede i en epost til Østberg

av 9. oktober 2012 gjentok viktigheten av at Rein Dammann fremla dokumentene knyttet

til Villmarksleiren <snarest, og i alle fall i god tid før rettssaken slik at det blir mulig å
gjennomgå materialet og følge opp oppdagelser>. På tross av dette unnlot Østberg å kreve

kjennelse for bevistilgang. I prosesskriftet av 3. desember 2012 fremsatte han heller ikke

nye krav på bevistilgang. Østberg informerte Turid Heidi Dammann om at <[n]år det

gjelder provokasjoner til Rein, må vi dessverre ta dette ut, og heller komme med det i neste

prosesskriv. Beklager dette, men det kan vi sk¡ive i løpet av denne eller neste uke.> Det er

imidlertid på det rene at heller ikke dette ble fulgt opp av Østberg.

Når det gjelder provokasjonene Østberg skal ha fremsatt i prosesskrift av 14. januar 2013

og 3. februar 2013, finner lagmannsretten for det første at disse ble fremsatt på et for sent

stadium i saken gitt den korte tiden som gjenstod til hovedforhandlingen, For det andre er

det klart kritikkverdig at Østberg ikke krevde at tingretten avsa kjennelse på bevistilgang

etter tvisteloven $ 26-7, mentvert imot aksepterte opplysningen fra advokatfullmektig

Jervell om at Rein Dammann ikke hadde dokumentene lenger. Fladde Østberg krevd slik

kjennelse, ville motparten skriftlig måttet redegjøre for hvor dokumentene var. Hvis

tingretten hadde gitt advokat Østberg medhold i kravet på kjennelse, kunne han også ha

krevd den tvangsfullbyrdet etter tvisteloven $ 26-8. En mislykket tvangsfullbyrdelse kunne

i seg selv vært et argument i T'urid Heidi Dammanns hvør gitt at det var tale om sentrale

dokumenter knyttet til driften av Villmarksleiren som burde vært i behold hos Rein

Dammann.

l,agmannsretten legger etter dette til grunn at Østberg klart misligholdt sine fbrpliktelser

overfor klienten ved at han ikke krevde bevistilgang i saken. Lagmannsretten vil vurdere

størrelsen på prisavslagskravet samlet i punkt 5.7 nedenfor.
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5,4 Nyere regnskap

Problemstillingen er om Turid Heidi Dammann har krav på prisavslag fordi Østberg ikke

etterspurte regnskap for Villmarksleiren etter august 2010. Som tingretten fìnner

lagmannsretten bevist at Østberg hadde en klar oppfordring til å etterspørre nyere

regnskap. Østbergs faglige vurdering var at T'urid Fleidi Dammann hadde et prosedabelt

krav på at utløsningstidspunktet skulle lbrskyves med l2-18 måneder. Videre er det på det

renc at nyere regnskap var av betydning for verdifastsettelsen av selskapets goodwill. Etter

lagmannsrettens vurdering er det da ikke tilstrekkelig at Østberg, i en epost av I l. januar

2013, stilte spørsmål ved om det var (noen flere år vi burde ha sendt inn regnskapene for?>

Spørsmålsstillingen ga ingen indikasjon på at Østberg mente at nyere regnskap var av

betydning for flere av spørsmålene i saken. Østberg kunne ikke brvente at'l'urid Heidi

Dammann eller Perez-Terron hadde de nødvendige juridiske forutsetninger for å skjønne

relevansen av senere regnskap. Østberg måtte selv ta ansvaret for å vurdere hva som var

relevante bevis for å underbygge den faktiske og rettslige argumentasjonen i saken.

I.,agmannsretten legger etter dette til grunn at Østberg misligholdt sin forpliktelse overfor

Turid Heidi Dammann ved ikke å etterspørre nyero regnskapstall. Stønelsen på

prisavslaget behandles samlet i punkt 5.7 nedenfor.

5. 5 Tapt arbeid.sþrtj eneste

Turid l-leidi Dammann har gjort gjeldende at hun, på grunn av Rein Dammanns sabotasje

av Villmarksleiren, gikk glipp av lønnsinntekter over flere år. I oversikten over krav som

var oversendt til Østberg, var lønnskravet estimert til I 137 126 kroner.

Ved vurderingen av hvorvidt Østberg burde ha flemmet dette kravet i motsøksmålet mot

Rein Dammann legger lagmannsretten vekt på at kravet klart fremgikk av

<hjelpedokumentet)). Østberg har under ankeforhandlingen anført at all den tid han ikke

inkluderte dette kravet i sine prosesskrift til tingretten, så måtte Turid Fleidi Dammann ha

reagert dersom hun ønsket å gjøre kravet gjeldende. Østberg kan ikke høres med denne

anførselen. Kravet på tapte lønnsinntekter fremgikk som nevnt av <hjelpedokumentet>,

som var oversendt til tingretten. Etter lagmannsrettens vurdering kunne ikke Østberg legge

tilgrunn at klienten hadde de juridiske forutsetninger for å fbrstå at denne fremleggelsen

ikke var tilstrekkelig til å anse kravet som fremmet i tvistelovens forstand.

Lagmannsretten har ikke et tilstrekkelig f'aktisk grunnlag for å ta stilling til hvorvidt Turid

Heidi Dammann kunne nådd frem med dette motkravet overfor Rein Dammann - herunder

stønelsen på kravet. Det sentrale for lagmannsretten er imidlertid at Østberg hadde en klar

foranledning til å sette seg inn i kravet. Dersom han, etter en gjennomgang av kravets

faktiske og rettslige side, f'ant at dette ikke var prosedabelt, var han pliktig til å giøre

klienten kjent med sine vurderinger, jfl Regler for god advokatskikk punkt 3.1.5. Østberg

har følgelig misligholdt sine forpliktelser overfor Turid Heidi Dammann på dette punkt.

Lagmannsretten vil vurdere stønelsen på prisavslagskravet samlet i punkt 5.7 nedenfor.
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5.6 Generell håndtering av saken

Problemstillingen i det følgende er om Østbergs mer generelle håndtering av saken innebar

et mislighold som kan gi grunnlag for prisavslag. Lagmannsretten tar ved vurderingen

utgangspunkt i det oppdraget Østberg fikk, og om det er utført på en faglig tilfiedsstillende

måte.

Lagmannsretten legger til grunn at Østberg, da han overtok saken, hadde en umiddelbar

plikt til å sette seg inn i stevning og tilsvar/motsøksmål, herunder <hjelpedokumentet>. Det

er på det rene at hovedsøksmålet fra Rein Dammann og motsøksmålet reiste flere faktiske

og rettslige problemstillinger, men etter lagmannsrettens vurdering forutsatte de ikke

krevende juridiske eller faktiske vurderinger. Det er imidlertid på det rene at selv med

<hjelpedokumentet)) og senere oppstillinger av ulike krav mv. fra Perez-Terron, var det

nødvendig å sette seg inn i et betydelig faktum. Spørsmålet for lagmannsretten er følgelig

om Østberg i tilstrekkelig grad satte seg inn i saken da han overtok den, og om han i

nødvendig utstrekning fulgte opp faktiske og rettslige spørsmål under saksforberedelsen.

I forhold til spørsmålet om Østberg i tilstrekkelig grad satte seg inn i saken, finner

lagmannsretten grunn til å bemerke at Østbergs beskrivelse av dokumentmengden i saken

ikke er sannsynliggjort. Østberg har forklart at han mottok 3-5 IKEA-poser fulle av penner

- for tingretten nærmere spesifisert til 20-25 permer. På spørsmål fra lagmannsretten ble

dette antallet gjentatt. Det påståtte dokumentomfanget er i strid med opplysninger fra

advokat Granli. Han har i en epost opplyst at han <gav advokat Østberg en blå IKEA-pose.

Den inneholdt 5-6 perrner.)) t)ette antallet stemmer overens med parts- og vitneforklaringer

i saken. Lagmannsretten viser også til timelistene til Østberg hvor det fremgår at han ved

oppdragets begynnelse hadde en dokumentgjennomgang av 6 permer. Lagmannsretten

legger etter dette til grunn som klart bevist at Østberg overtok 5-6 permer med

saksdokumenter fra advokat Granli. Det er et betydelig mindre dokumentomfang enn det

Østberg har forklart seg om, og det svekker Østbergs troverdighet med hensyn til hans

innsikt i sakens faktiske side.

Ved vurderingen av misligholdet tar lagmannsretten utgangspunkt i Regler for god

advokatskikk punkt 4.3, hvor det heter at advokaten <plikter å sette seg ordentlig inn i

saken og drive denne med den omsorg og det tempo som god prosesskikk tilsier,> Det

følger også av punkt 3.1.2 at <En advokat skal gi råd til klienten og ivareta klientens

interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig.> Lagmannsretten finner bevist at Østberg

ikke har handlet i samsvar med disse pliktene. Det fremgår av korrespondansen mellom

partene at Østberg gjennomgående kom for sent i gang med saksforberedelsen til å kunne

etterleve tingrettens frister på en forsvarlig måte. Både med hensyn til prosesskriftet av

3. desember 2012 og prosesskriftet av 14. januar 2013 hadde Østberg for dårlig tid til å få

alt på plass. Retten finner bevist at dette er forhold Østberg selv må bære ansvaret for. Med

hensyn til betydningen av dårlig tid, slutter lagmannsretten seg til uttalelsen fra

Advokatlovutvalget, jf. NOU 2015:3 side 291:
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Terskelen for uaktsom yrkesutøvelse må også vurderes ut fra oppdragets rammer og

omstendighetene for øvúg. At advokaten har dårlig tid, er i utgangspunktet ikke en

unnskyldningsgrunn, men det kan være at advokaten får så dårlig tid til å utføre
oppdraget at utførelsen ikke kan bli optimal. I så fall bør advokaten gjøre klienten
oppmerksom på denne risikoen.

Det er også grunn til å bemerke at Østberg kun avholdt et møte med klienten. Møtet fant

sted på en kafe kun dager før hovedforhandlingen i tingretten. Gitt sakens karakter og

spørsmålene den reise, er det grunn til å anta at et eller flere møter på et tidlig tidspunkt av

saksforberedelsen villc ha bidratt til å klargjøre anførslene, de aktuelle bevisene og

eventuelt hvilke krav som ikke burde forfølges.

Lagmannsretten legger videre til grunn at Østberg ikke var tilstrekkelig forberedt til
hovedforhandlingen. Ved denne bevisvurderingen har retten sett hen til vitnebrklaringer

og lydopptakene/utskriftene fra deler av Østbergs innledningsforedrag og prosedyre. Det er

også kritikkverdig, og i strid med tvistelovens system, at Østberg la opp til at Perez-Terron

skulle dokumentere sentrale bevis for tingretten under sin vitneforklaring.

I sum legger lagmannsretten til grunn at Østberg misligholdt sine plikter til å sette seg

ordentlig inn i saken, og drive saken fremover raskt, samvittighetsfullt og påpasselig.

Lagmannsretten vil vurdere størrelsen på prisavslagskravet samlet i neste punkt.

5.7 Beregningen av prisav.slaget

Som det fremgår av redegjørelsen under punkt 5.1 ovenfor, har Turid Fleidi Dammann

krav på et prisavslag på 135 876 kroner som følge av at Østberg ikke søkte om fri sakførsel

for henne i skiftesaken. Lagmannsretten vil i det følgende drøfte stønelsen på prisavslaget

knyttet til mislighold av varslingsplikten, mangelfull håndtering av provokasjoner,

manglende etterlysning av nyere regnskap, unnlatelsen av å fremme krav på tapt

arbeidsfordeneste og Østbergs generelle håndtering av saken.

I saker for Advokatforeningens Disiplinærnemnd har nemden sett hen til om advokaten har

krevd et salær som fremstår som rimelig ut fra oppdraget og advokatens arbeid. I
NOU 2015:3 er det i kommentaren til $ 40 annet ledd, på side 450, påpekt at hvis <arbeidet

som følge av advokatens forsømmelse har hatt liten verdi for klienten, bør salæret

reduseres, og har det ikke hatt noen verdi, kan salæret etter omstendighetene falle helt

bort>.

I denne saken har Østbergs mislighold medført at Turid Heidi Dammann ikke har fått

fremmet og avgjort krav mot Rein Dammann. [-lun ble videre ikke gitt muligheten til å

trekke krav fbrbundet med betydelig prosessrisiko og betydelige sakskostnader. Videre har

Østbergs håndtering av saken svekket Turid I-leidi Dammanns tillit til rettsprosessen som

sådan.
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Det er etter lagmannsrettens vurdering ikke mulig å fastslå Turid Heidi Dammanns

økonomisk tap som følge av den mangelfulle håndteringen av saken. Lagmannsretten

linner det imidlertid klart at salæret ikke var fbrholdsmessig i forhold til det utførte

arbeidet. Østbergs mislighold i forhold til advokatoppdraget og det utbrte arbeidet var

betydelig, og det hadde betydning for verdien av tjenesten for Turid Heidi Dammann. På

denne bakgrunn frnner lagmannsretten det riktig å skjønnsmessig redusere salæret med

300 000 kroner, dvs. ca. 50 prosent av det totale salæret.

6. Kort om krav knyttct til spørsmålet om det var inngått skiftc¡vtale og Rein

Dammanns bruk av <603-kontoen

Turid Heidi Dammann har reist en rekke innsigelser til måten Østberg håndterte hennes

motkrav mot Rein Dammann knyttet til skiftet og Rein Dammanns bruk av en bankkonto

knyttet til selskapets drift (603-kontoen). For å kunne ta stilling til hvorvidt Østberg har

misligholdt sine forpliktelser i denne sammenheng, kreves det omfattende faktiske og

rettslige vurderinger. Det er fremhevet enkelte bevis under ankeforhandlingen som kan

underbygge manglende aktsomhet fra Østbergs side. Bevisbildet er imidlertid begrenset, og

lagmannsretten finner derfor ikke grunn til å konkludere med hensyn til berettigelsen av

disse kravene fra Turid Heidi Dammann all den tid retten allerede har kommet til at hennes

motkrav samlet sett overstiger Østbergs salærkrav, jf. punkt 7 nedenfor.

7. Oppsummering av Turid Heidi Dammanns motregningskrav

Lagmannsretten har samlet sett kommet til at Turid Heidi Dammann har rettmessige

motregningskrav på til sammen672 354 kroner. Hun kan heller ikke holdes ansvarlig for

fakturaen på 7500 kroner, jf. punkt 3 ovenfor. Motkravene overstiger følgelig restsalæret

til Østberg. Turid Lleidi Dammann blir etter dette å frifinnes for salærkravene.

8. Kort om tingrettens saksbehandling

Turid Heidi Dammann har under ankeforhandlingen fastholdt at tingrettens dom av

I 8. september 2015 lider av betydelige saksbehandlingsfeil. Det er fremhevet at tingretten

foretok en deling av saken som ikke var forsvarlig eller forståelig, og at retten deretter

avskar sentrale dokument- og vitnebevis. Tingretten hadde følgelig ikke det fulle

bevisbildet for å avgjøre saken, og Turid Heidi Dammann har av den grunn blitt fratatt

muligheten for en reell toinstans-behandling. Turid Fleidi Dammann har lagt ned subsidiær

påstand om at tingrettens dom oppheves.

Etter tvisteloven ç 29-22 andre ledd kan lagmannsretten på nærrnere fastsatte vilkår
fremme en sak til realitetsavgiørelse selv om det foreligger saksbehandlingsfeil. Begge

parter har prinsipalt krevd realitetsavgjørelse, og vilkårene br dette er oppfylt. Det er da

ikke nødvendig fbr lagmannsretten å ta stilling til Turid Heidi Dammanns subsidiære

påstand om opphevelse av tingrettens dom som følge av saksbehandlingsfeil.

Lagmannsretten bemerker likevel at de bevisene som ble avskåret ved tingrettens kjcnnelsc
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av 13. august 201 5 var sentrale for å kunne ta stilling til spørsmålet for tingretten, nemlig

hvorvidt det forelå <mangler eller forsømmelser fra advokat Østbergs side som kan gi

grunnlag for krav om erstatning, heving eller prisavslag>, jf. tingrettens kjennelse av 13.

august 2015 side 3. Tingretten avskar blant annet dokumentasjon på at Turid Hcidi
Dammann hadde krevd fremprovosert dokumenter uten at dette var fulgt opp av Østberg,

fakturaen fra advokat Trudvang som var av betydning for spørsmålet om skiftet var

gjennomført i 2006, <hjelpedokumentetD utarbeidet i forbindelse med

tilsvaret/motsøksmålet mv. Lagmannsretten kan ikke se at vilkårene fbr å avskjære

dokumentene i tvisteloven $ 21-7 annet ledd bokstav b var oppfylt. Flere av de avskårede

dokumentene er, etter lagmannsrettens vurdering, sentrale bevis som var egnet til å styrke

avgiørelsesgrunnlaget iTurid Heidi Dammanns favør. Det forelå følgelig
saksbehandlingsfbil ved tingrettens avgjørelse.

9. S¡kskostnader

Turid Heidi Dammann har fått fullt medhold i ankesaken, og hun har etter hovedregelen i

tvisteloven $ 20-2 første og andre ledd krav på full erstatning for sine sakskostnader for
lagmannsretten. Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for å gjøre unntak fra

hovedregelen om kostnadsansvar. Advokat Flatabø har lagt frem en kostnadsoppgave hvor

det er krevd 125 000 kroner inklusive mva., som i sin helhet er salær. Kostnadene anses

som rimelige og nødvendige, og kravet tas til følge.l tillegg har Turid Heidi Dammann

krevd l8l 414 kroner for ulike utgifter. Lagmannsretten vil i det følgende gjennomgå og

vurdere de enkelte utgiftene.

Turid Heidi Dammann har krevd erstattet utgiftene hun har hatt til Perez-Terrons bistand i

forbindelse med ankesaken. Disse er angitt til127 timer à 600 kroner per time, totalt

76 200 kroner eksklusive mva. Perez-Terrons enkeltmannsforetak er ikke registrert i

merverdiavgiftsregisteret i Brønnøysundsregistrene, og kravet kan følgelig ikke utbetales

med merverdiavgift. Plikten til å betale merverdiavgift må Perez-Terron selv håndtere

overfor avgiftsmyndighetene. Det er videre kun de rimelige og nødvendige utgiftene som

kan kreves erstattet. Det oppgitte timeantallet er høyt, men gitt tvistetemaene i ankesaken,

herunder utfordringene forårsaket av tingrettens saksbehandlingsfeil, har lagmannsretten

under tvil kommet til at utgiftene til Perez-Terron, som fagkyndig hjelper for Turid Fleidi

f)ammann, kan kreves dekket fullt ut etter tvisteloven $ 20-5. Kravet på 76 200 kroner

eksklusive merverdiavgift tas etter dette til følge.

Turid Heidi Dammanns eget arbeid med saken er angitt til 89 timer à 600 kroner per time,

totalt 53 400 kroner. Det følger av tvisteloven $ 20-5 første ledd siste punktum at en part

<kan krevc rimelig godtgjøring for eget arbeid med saken når det har vært særlig

omfattende eller det ellers måtte ha vært utført av en prosessfullmektig eller annen

fagkyndig hjelpen. Som fremhevet av Schei m.fl. i Tvisteloven kommentarutgave (andre

utgave) s.723, kan det ikke opereres med en hovedregel om at selvprosederende skal

tilkjennes godtgjørelse. Hovedregelen og utgangspunktet er at arbeid nedlagt i egen sak

som part ikke gir grunnlag for krav om sakskostnader. Etter lagmannsrettens syn er det
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imidlertid på det rene at deler av det arbeidet som Turid l-leidi Dammann har utført ellers

måtte ha vært utl'ørt av en prosessfullmektig. Hun har innlevert omfattende prosesskrift i

saken vedrørende juridiske og f,aktiske problemstillinger. I-lun har imidlertid fått dekket

utgiftene hun har hatt knyttet til Perez-Terrons bistand i ankesaken, jf. drøftelsen ovenfor.

Lagmannsretten har på denne bakgrunn kommet til at l'urid Heidi Dammann

skjønnsmessig skal tilkjennes godtgjørelse for eget arbeid med saken med l0 000 kroner. I

tillegg har hun krav på å få dekket de faktiske utgiftene til vitner og parkering på 1680

kroner. Når det gielder parkeringsutgifTene, bemerker lagmannsretten er det er angitt at

disse er eksklusive merverdiavgift. I mangel av dokumentasjon på utgiftene legger retten

til grunn at utgifter til parkering i Oslo alltid oppgis inklusive merverdiavgift. Turid Heidi

Dammann har videre krevd dekket 22 000 kroner til <kontorrekvisita, skriver/blekk,
juridisk litteratur, USB-penner, porto m.m.> Det cr ikke fremlagt dokumentasjon på kravet.

Lagmannsretten legger til grunn at Turid Heidi Dammann rettmessig kan kreve utgifter til
kopiering, porto og lignende, og fastsetter erstatningen på dette punkt skjønnsmessig til
2500 kroner.

Turid Heidi Dammann har videre krav på å få dekket ankegebyret til lagmannsretten på

20 640 kroner, men ikke ankegebyret til Høyesterett i forbindelse med anken over

beslutningen hvor hun ble pålagt å anta prosessfullmektig. Kostnadene ved denne anken er

endelig avgjort av l-løyesteretts ankeutval g.

Samlet sett har Turid Fleidi Dammann krav på å få erstattet236 020 kroner i sakskostnader

forbundet med ankesaken.

Når det gjelder sakskostnader for tingretten, skal lagmannsretten legge sitt resultat til
grunn, jf. tvisteloven $ 20-9 annet ledd. F'or tingretten har Turid Heidi Dammann krevd

erstattet 385 740 kroner. Lagmannsretten vil i det følgende gjennomgå de ulike postene.

Turid Heidi Dammann var innledningsvis bistått av advokatfirmaet Hestnes og Dramer, og

det er fremlagt fakturaer på til sammen}  000 kroner inklusive mva. Kostnadene anses

som rimelige og nødvendige, og kravet tas til følge.

T'urid l-leidi Dammann har krevd erstattet utgifter til <bistand og coaching> i forbindelse

med rettssaken. Lagmannsretten kan ikke se at disse utgiftene har vært rimelige og

nødvendige i henhold til tvisteloven $ 20-5 første ledd. Kravet tas ikke til følge.

Turid Heidi f)ammann har krevd erstattet utgiftene hun har hatt til Perez-'l'errons bistand i

forbindelse med tingrettsbehandlingen av saken. Disse er angitt til242 timer à 600 kroner

per time, totalt 147 600 kroner eksklusive mva, Når det gjelder kravet på merverdiavgift,

viser lagmannsretten til drøftelsen ovenfor. Lagmannsretten legger til grunn at Perez-

Terrons bistand var nødvendig for at Turid Fleidi Dammann skulle kunne opptre som

selvprosederende for tingretten. Det oppgitte timetallet er imidlertid betydelig, og det

overstiger etter lagmannsrettens vurdering det som kan sies å være rimelig og nødvendig

arbeid med saken, jf. tvisteloven $ 20-5 første ledd. Gitt sakens art og omfang for
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tingretten legger lagmannsretten til grunn at Turid Heidi Dammann har krav på å få

erstattet utgifter til Perez-Terron med 130 timer à 600 kroner per time, totalt 78 000 kroner

eksklusive merverdi avgift.

Turid Heidi Dammanns eget arbeid med tingrettssaken er angitt tilzzl timer à 600 kroner

per time, totalt 132 600 kroner. Som redegjort for ovenfor kan en part <kreve rimelig
godtgjøring for eget arbeid med saken når det har vært særlig omfattende eller det ellers

måtte ha vært utført av en prosessfullmektig eller annen fagkyndig hjelper>. Hovedregelen

er imidlertid, også for selvprosederende, at arbeid nedlagt i egen sak ikke gir grunnlag for

krav om sakskostnader. Også for tingrettsbehandlingen finner imidlertid lagmannsretten at

deler av det arbeid som T'urid Heidi Dammann har utført ellers måtte ha vært utført av en

prosessfullmektig. Lagmannsretten har på denne bakgrunn kommet til at Turid Heidi

Dammann skjønnsmessig skal tilkjennes godtgjørelse for eget arbeid med tingrettssaken

med l0 000 kroner.

Turid Fleidi Dammann har for tingretten krevd dekket utgifter til kontorrekvisita mv. med

2500 kroner og parkering med 1024 kroner. Kravene tas til følge. Når det gjelder

merverdiavgiften på parkeringen, vises det til drøftelsen ovenfor.

Det fremgår av sakskostnadsoppgaven for tingretten at Turid Heidi Dammann krevde

dekket ankegebyret til lagmannsretten forbundet med anken over bevisavskjæringen. Da

denne anken ble trukket innen fristen satt av retten i brev av 28. september 2015, er

gebyrforskuddet returnert til Turid Heidi Dammann.

Samlet sett har Turid Heidi Dammann krav på å få erstattet ll3 024 kroner i sakskostnader

forbundet med tingrettssaken.

Dommen er enstemmig.
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DOMSSLUTNING

1. ft¡rid Heidi Dammam friftnnes.

2. I sakskostnadcr for lagmamsretten betaler Advokatfirmapt Østberg AS 236 020 -

tohundreogtrcttisekstusenogtiue - kroner til Turid Heidi Dammam innen 2 -to -

ukcr fra forkynnelse av dommen.

3. I sakskostnader fortingrotten betaler Advokatfirmact Østberg AS 113 024'
ctthundrcogücttcntusenogtrjuofire - kroncr til Tr¡rid Heidi Dammam lnnen 2 -ta -

uker fta forkynnolse av dommen.

Therese Stcen Ida Skirstad Pollen Ikri Johannc Biørnøy

Dokument i samsvar med undertegnet original.

-92- 1õ-192367ASD-BORG/03


