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Subject: SV: Sak 13-103486TVI-OTIR/07: Spørsmål i forbindelse med hovedforhandling
From: "Jahr, Kris an" <Kris an.Jahr@domstol.no>
Date: 03.09.2015 16.01
To: "'heidi@villmarken.no'" <heidi@villmarken.no>
CC: "'post@hulaas.no'" <post@hulaas.no>, "'braaten@braska.no'" <braaten@braska.no>
Re en har mo a saksøktes e-post datert 1. september 2015 vedlagt anke, og gjør saksøkte oppmerksom på
følgende:
1. E er tvisteloven § 12-2 (2) skal prosesskriv være undertegnet. Saksøkte gis frist l rsdag 8. oktober
2015 med å innsende eller levere signert anke.
2. Re en vil dere er med det første sende saksøkte en giroblanke pålydende kr. 5 160.- l dekning av
forskudd på re sgebyr for lagmannsre en. De e må betales innen fristen som er påført giroen.
3. Anken vil dere er bli forkynt for ankemotparten med frist for anke lsvar før den kan oversendes
lagmannsre en for ankebehandling.
4. Om anken ikke underskrives og gebyr betales innen fristen, vil saken uanse bli oversendt
lagmannsre en for behandling. Men anken kan da bli avvist av lagmannsre en.
5. E er tvisteloven § 29-2 (3) kan avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes e er at
hovedforhandlingen er påbegynt. At siste re sdag er bli forskjøvet som følge av saksøktes sykdom
innebærer ikke nødvendigvis noen utse else av "saken" som beskrevet i annet punktum. Det er derfor
uanse mulighet at anken kan bli avvist av lagmannsre en.

Det gjøres oppmerksom på at dato for fortsa hovedforhandling torsdag 10. september fastholdes. Saksøkte må
møte l denne dersom fraværsavgjørelse skal unngås. Siden saksøkte ikke har returnert slippen med vedtakelse
av innkallingen vil denne for ordens skyld også bli forkynt via stevnevitne.
På bakgrunn av det som er anført i anken, har re en på ny gjennomgå bilagene i saken. Re en vurderer
følgende bevis lla ført helt eller delvis:
Prosesskri 07.07.15 (dok. 103) bilag 2 ( lla ved re ens brev 25.08.15), bilag 7 (utvalgte poster), bilag 12 (f.eks.
innholdsfortegnelse), bilag 20, bilag 24. Det gjøres oppmerksom på at føring av skri lige bevis e er tvisteloven §
26-2 skjer ved at de punkter i bilagene som saksøkeren anser som vik ge skal pekes på. Full opplesing av
dokumenter vil være i strid med tvisteloven § 26-2. Re en vil under forhandlingene forsøke å gi nødvendig
veiledning på de e punkt.
Saksøkeren gis frist l mandag 7. september med å u ale seg l spørsmålet om å llate videre bevisførsel som
nevnt.
Med vennlig hilsen

Kris an Jahr

Tingre sdommer

Oslo ngre

Avdeling 7
C.J. Hambros plass 4
Postboks 8023 Dep 0030 OSLO
Telefon 22 03 54 10
Telefaks 22 03 53 88
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