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1. Innledning
En kjennelse som stadfester et bud, kan angripes ved anke jf. tvangsfullbyrdelsesloven
§ 11-34 Rettsmiddel mot stadfestelsen.
Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 Tingrettens stadfestelse sier at retten skal nekte et
bud stadfestet dersom:
(f) det foreligger en annen feil som ikke er avhjulpet og som ikke settes ut av
betraktning etter § 5-6 annet ledd, når feilen åpenbart har hatt betydning for
salget.
I brev av 21. desember 2017 (bilag 1) til sorenskriver Inga Merethe Vik ved Oslo
byfogdembete beskrives hvordan Føleide har blitt utsatt for økonomisk utroskap siden
2011 av Nils Martin Sønderland, som urettmessig har tilegnet seg eierskap av
Lyngveien 40 etter langvarig mobbing og grov utøvelse av økonomisk og psykisk terror.
Dette er gjort i samarbeid med utkastet leietaker Per Arne Gløtta (født 1959).
Brev av 21. desember 2017 har tittelen ”Spørsmål om habilitet” (bilag 1), hvor Føleide
fremmer en påstand om at dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen i sak 16-188655
er inhabil. Føleide har i brev av 24. august 2017 fremmet en forespørsel om bytte av
dommer, og har ved gjentatte anledninger gjort retten oppmerksom på lovbrudd utført
av både saksøker Nils Martin Sønderland og medhjelper Marius A. Rød.
At saksøker Nils Martin Sønderland er en opportunist og gladelig bryter norsk lov for
personlig vinning ble bekreftet mai 2017 når han på befaring med takstmann unnlot å
opplyse om mangler ved eiendommen og brøt følgelig avhendingsloven § 3-7 og § 3-8:
www.Lyngveien40.info
Nettsiden www.Lyngveien40.info viser vanninnsig i underetasjen. Hele kjelleren fylles
med vann. Dette har vært kjent for Nils Martin Sønderland siden 2005. Vanninnsig er
opplyst om i takst av 2005: www.2005.Lyngveien40.info
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Når saksøker Sønderland med slikt overlegg tilbakeholder relevant informasjon, så har
dette ført til et grovt tillitsbrudd mellom kjøpere og selger. Hvor retten er nødt å nekte
stadfestelse av budet og heve saken. Lovbrudd utført av saksøker Sønderland er retten
gjort kjent med ved flere anledninger, og dette ble ytterligere presisert i brev av
9. desember 2017 (bilag 2):
Som det er opplyst om i innsigelsen til forleggelse av bud, har saksøker Nils
Martin Sønderland brutt avhendingslova § 3-7 og § 3-8 når han ikke opplyser om
vanninnsig i kjelleren. I takst av 2005 (www.2005.Lyngveien40.info) opplyses det
om vanninnsig i kjelleren, noe Sønderland er svært godt kjent med. Når han ikke
opplyser om dette ved befaring med takstmann 31. mai 2017 bryter Sønderland
hans plikt av avhendingslova § 3-7 og § 3-8. 2017 versjon finnes her:
www.2017.Lyngveien40.info. Dette har ført til et grovt tillitsbrudd mellom kjøpere
og selger. Følgelig skal retten nekte stadfestelse av budet og saken skal heves.
Som det kommer frem av tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30:
Retten skal nekte et bud stadfestet dersom:
(a) det er sannsynlig at fornyede salgsforsøk vil lede til større utbytte,
(b) budet ikke dekker samtlige heftelser med bedre prioritet enn
saksøkerens krav,
(c) budet ikke er bindende for byderen etter alminnelige avtalerettslige
regler,
(d) saksøkte har oppfylt saksøkerens krav, eller saken av annen grunn
skal heves etter § 5-17 jf § 6-1,
(e) budet er inngitt i strid med § 2-11,
(f) det foreligger en annen feil som ikke er avhjulpet og som ikke settes ut
av betraktning etter § 5-6 annet ledd, når feilen åpenbart har hatt
betydning for salget.
Nekter retten stadfestelse, skal saken heves dersom nektelsen skyldes forhold
som ikke kan avhjelpes eller retten finner det klart at det ikke kan oppnås bud
som dekker samtlige heftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav.
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Saksøker Nils Martin Sønderland gjorde under befaring med takstmann 31. mai
2017 en feil som ikke er avhjulpet. Dette er forhold som ikke kan avhjelpes.
I brev av 9. desember 2017 (bilag 2) fikk Oslo byfogdembete en oppsummering av
”Økonomisk utroskap utført av medhjelper Rød”. Advokat Marius Andreas Rød begikk
hans første lovbrudd når han forfalsker dokumentasjon i hans forespørsel til
Namsfogden i Oslo om bistand. Advokat Rød har regelrett fjernet ei side når han
dokumenterer krav for Namsfogden i Oslo. Siden som dokumenterer at krav i
tvisteloven § 19-11 ikke er oppfylt. Ei side som etter krav i tvisteloven § 19-11 skal
inneholde signaturer av begge parter, samt dommer Arild Nesdal. Varsel om søksmål
av 16. oktober 2017 (bilag 21), sendt til medhjelper Marius Rød og Bing Hodneland
advokatselskap, har inneholder en anmeldelse (bilag 21.4) som dokumenterer at siden
fra rettsdokumentet uten signaturer er fjernet av advokat Marius A. Rød.
Hadde advokat Marius Andreas Rød lagt ved denne siden uten signaturer, fremfor å
slette den med vilje og viten, risikerte han at anmodningen om bistand fra Namsfogden i
Oslo ville bli avvist – da dokumentasjonen ikke ville ha oppfylt de strenge kravene i det
norske lovverket.
Advokat Marius A. Rød klarte på denne måten feilaktig å innhente bistand fra
Namsfogden i Oslo mai 2017, og med samme ufullstendige dokumentasjon så sendte
medhjelper Rød en ny begjæring 25. august 2017 til Namsfogden i Oslo. Advokat Rød
ba namsmannen bortvise leietakere ved Lyngveien 40 med begrunnelse i
tvangsfullbyrdelsesloven § 5-9 Saksøktes opplysningsplikt m m, uten at paragrafen gir
slik myndighet. Dette lovbruddet første til at en namsfullmektig og en seksjonssjef ved
Namsfogden i Oslo ble anmeldt til Spesialenheten for politisaker.
Dommerfullmektig Nina Kristiansen Wærnhus ved Sør-Trøndelag tingrett kunne
25. april 2017 i løpet av noen få minutter påpeke at rettsforliket av 10. oktober 2016 ikke
på noe tidspunkt har vært gyldig på bakgrunn av tvisteloven § 19-11. Flere
ugyldighetsgrunner finner man i avtaleloven § 30, § 31 og § 36.

4 / 21

Det eksisterer ikke noe underskrevet rettsforlik i henhold til norsk lov. Rettsdokumentet
”Rettsbok og hevingskjennelse”, side 2, er uten signaturer (bilag 3). Rettsboken ikke er
undertegnet i henhold til de krav som er beskrevet i tvisteloven § 19-11:
Tvisteloven § 19-11. Inngåelse av rettsforlik
(1) Rettsforlik føres inn i rettsboken.
(2) Rettsforliket skal undertegnes av partene og rettens medlemmer.
Rettsforliket er ugyldig. Rettsdokumentet av 10. oktober 2016 oppfyller ikke kravene i
tvisteloven § 19-11.
Det er på ingen måte et rettsforlik, men det man kan kalle en kladd. Håndskrevne ark.
Hva kan kalles et rettsforlik er definert i loven, jf. tvisteloven § 19-11. Som i punkt 1 sier
at et rettsforlik skal føres inn i rettsboken. Dette har blitt gjort, som fremgår av bilag 3.
Men for at ”Inngåelse av rettsforlik” skal være godkjent, så må også punkt 2 være
oppfylt. Det skal undertegnes av partene og rettens medlemmer, altså Føleide,
Sønderland og tingrettsdommer Arild Nesdal. Dette er ikke gjort. Det eneste
tingrettsdommer Nesdal har signert er hevingskjennelsen.
Uansett hvor mye godvilje man tillegger dette rettsdokumentet, så oppfyller det ikke
kravet i punkt 2. For det eneste tingrettsdommer Nesdal har signert er
hevingskjennelsen. Se bilag 4 for et eksempel på hvordan et gyldig rettsforlik skal være
signert i rettsboken.
Domstolene i Norge har ikke belegg i norsk lov for å omtale rettsdokumentet av
10. oktober 2016 som et rettsforlik, da dette ikke foreligger. Et rettsforlik må oppfylle
kravene i tvisteloven § 19-11. Når kravene ikke er oppfylt, eksisterer heller ikke noe
rettsforlik. I fravær av signaturer slik norsk lov krever har det aldri eksistert noe
rettsforlik. Sønderland har dermed aldri oppnådd noen juridisk stadfesting av eierskap til
Lyngveien 40 og Oslo tingrett vil være nødt til å stadfeste at rettsdokumentet av
10. oktober 2016 er ugyldig.
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Føleide er ikke pålagt av norsk lov å legge ned påstand om oppfriskning, da frist for å ta
ut stevning for tingretten er 6 måneder fra ugyldighet er oppdaget. Frist for å ta ut
søksmål for å få rettsdokumentet av 10. oktober 2016 for stadfestet som ugyldig er
dermed 25. oktober 2017, når Føleide ble gjort til kjenne med ugyldigheten etter
samtale med dommerfullmektig Nina Kristiansen Wærnhus ved Sør-Trøndelag tingrett
25. april 2017 (jf. tvisteloven § 19-12). Etter samtale med Borgarting lagmannsrett
18. april 2017 tar Føleide umiddelbart kontakt med Sør-Trøndelag tingrett for bistand for
å ta ut stevning for tingretten, da lagmannsretten opplyser om at dette er riktig måte å
angripe et ugyldig rettsdokument av 10. oktober 2016 er ved stevning for tingretten.
Føleide fikk møte med en dommerfullmektig ved Sør-Trøndelag tingrett 25. april 2017.
Etter anbefaling av dommerfullmektig Nina Kristiansen Wærnhus ved Sør-Trøndelag
tingrett (se bilag 5 for notater) ble det tatt ut stevning for tingretten 28. april 2017,
3 dager etter at Føleide ble gjort til kjenne at kravene i tvisteloven § 19-11 ikke er
oppfylt. Føleide har dermed tatt ut stevning godt innenfor fristen på 6 måneder som er
satt i tvisteloven § 19-12: Virkninger av rettsforlik. Adgang til å sette rettsforlik til side.
Begjæring om oppfriskning ble avvist av Oslo tingrett og senere av Borgarting
lagmannsrett. Føleide tok ut en anke 3. januar 2018 for å få realitetsbehandlet påstand
om at rettsdokumentet av 10. oktober 2016 er ugyldig, slik at anbefaling av
dommerfullmektig Nina Kristiansen Wærnhus ved Sør-Trøndelag tingrett endelig kan få
omgjort gyldigheten av en hevingskjennelse som ikke oppfyller fundamentale krav til
signaturer.
31. oktober 2017 ble Finn.no annonsen (www.finn.no/100983392) gjort inaktiv av
advokat Marius A. Rød. Et sterkt brudd med hva tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11
pålegger medhjelper å gjøre for å oppnå størst utbytte.
Føleide har bedt advokat Rød komme med en forklaring på hvorfor annonsen er trukket
fra markedet når dette effektivt reduserer muligheten for flere bud. Føleide har også
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bedt både medhjelper Rød og Oslo byfogdembete om at annonsen reaktiveres. I ny
foreleggelse av bud av 7. november 2017 (bilag 6) vises til en epost-korrespondanse
hvor kommunikasjon av 3. november 2017 og tidligere er blitt slettet. Føleide bedt både
advokat Rød og Oslo byfogdembete om at all kommunikasjon mellom budgiver Svein
Anders Haugen (Melan Eiendom AS) utleveres. Medhjelper Marius Andreas Rød har
nektet å etterkomme dette ønsket.
Saksøker Sønderland har vært delaktig med gjennomføring av privatvisninger, noe
Føleide også kunne ha bidratt med. Når medhjelper Rød og Oslo byfogdembete nekter
å reaktivere Finn.no annonsen er ikke det mulig for kjøpere å melde interesse, og
Føleide vil da heller ikke har mulighet for å vise frem boligen til interessenter.
Advokat Rød skriver i hans svar av 21. november 2017:
I alle salg vi forestår, vil jeg rutinemessig normalt sett alltid deaktivere finnannonsen ved endt budrunde som skjer etter avholdte visninger.
Advokat Marius A. Rød innrømmer her at han rutinemessig bryter hans lovpålagte
ansvar etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11 om å oppnå størst utbytte som
medhjelper. Medhjelper Rød klarer ikke i hans svar å forklare hvordan deaktivering av
Finn.no annonsen er medvirkende til større utbytte. Hans forklaring stemmer heller ikke
med faktiske forhold.
Pål Morten Bye la først inn et bud 7. september 2017 på kr 8.5 millioner. Dette ble
avvist av saksøker Nils Martin Sønderland. Budgiver Pål Morten Bye sendte 13. oktober
2017 inn et nytt bud på kr 8.5 millioner. Medhjelper har tidligere videreformidlet bud til
rettighetshavere etter avtale, men gjør ikke dette 13. oktober 2017. Føleide varsler
advokat Marius A. Rød og partnere ved Bing Hodneland advokatselskap om søksmål i
brev av 16. oktober 2017 (bilag 21). Senere samme dag videreformidler advokat Rød
budet som kom 13. oktober 2017. Påfølgende dag 17. oktober 2017 så legger
medhjelper press på saksøker Nils Martin Sønderland om at han må begjære budet for
stadfestet. Et bud av samme størrelse han tidligere har nektet å stadfeste.
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Advokat Marius A. Rød velger å legge press (bilag 7) på saksøker Sønderland fordi det
har kommet et varsel om søksmål grunnet lovbrudd utført av medhjelper Rød. Den
eneste grunnen til Føleide vet at Marius A. Rød har lagt press på Nils Martin
Sønderland, er fordi Sønderland ved en feiltakelse videresendte en epost til min søster
(bilag 7). Det er gjort en feil når medhjelper legger press på saksøker etter selv å ha fått
varsel om søksmål. Denne feilen er brudd på Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30
Tingrettens stadfestelse, som sier at retten skal nekte et bud stadfestet dersom det
foreligger en annen feil som ikke er avhjulpet, når feilen åpenbart har hatt betydning for
salget.
Medhjelper Rød skriver 17. oktober 2017 kl. 10:02 til Sønderland (bilag 7):
Hei,
Som kjent har vi mottatt bud på kr 8.500.000. Ingen kjente interessenter har
uttrykt ønske om å gi høyere bud.
Det er gjennomført 3 annonserte visninger, og en rekke privatvisninger med
bistand fra deg. Eiendommen har vært eksponert i markedet over et par
måneder.
Med dagens status, der saksøkte stadig motarbeider salgsprosessen og risikoen
for ankeprosesser mv er betydelig, eiendommen fremstår med et større
oppgraderingsbehov enn innhentet verdivurdering synes å legge til grunn,
markedet har vist seg noe svakere enn antatt ved salgsstart, en kjøper vil ha en
viss risiko forbundet med håndtering av leietakere, anser vi det totalt sett lite
sannsynlig at nye salgsfremstøt vil lede til et større utbytte pr i dag. Alternativet
vil være å berostille saken og trekke eiendommen fra markedet over en viss
periode.
Basert på nevnte, ber vi om at budet begjæres stadfestet, ved å respondere på
denne eposten.
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Samtidig ber vi om at du oversender en oppdatert kravsoppstilling over ditt krav
under tinglyst utleggspant og under tvangssalgsbegjæringen. Kravene må være
renteberegnet pr 27.1.2018, som vil bli lovens oppgjørsdato.
Hører fra deg ved spørsmål.
Med vennlig hilsen | Sincerely Yours
Marius A. Rød
partner|advokat
+47 901 02 309
mar@binghodneland.no
Nils Martin Sønderland er svært påvirkelig etter anbefalinger fra advokater, dommere og
andre personer i samfunnet med autoritet – så allerede 17. oktober 2017 kl. 11:22
begjærte saksøker budet for stadfestet:
Hei,
Ja, eg begjærer bodet stadfesta.
Mvh Nils
Lyngveien 40 ble i 2007 av Privatmegleren vurdert til å ha en markedsverdi pålydende
kr 10 millioner og fikk kort tid etter en takst pålydende kr 8.5 millioner
(www.2007.Lyngveien40.info). 10 år senere begjærer altså saksøker Nils Martin
Sønderland et bud av samme størrelse for stadfestelse, kr 3.6 millioner under innhentet
takst av 2017 pålydende kr 12.1 millioner. Kr 6.17 millioner lavere enn den verdien
(kr 14.67 millioner) banker legger til grunn ved opplåning, et konservativt estimat
innhentet fra Eiendomsverdi (www.Eiendomsverdi.no).
Etter bestemmelser fra Finansdepartementet ville boligeiere i 2016 fått innvilget
opplåning til 70% av verdien hentet fra Eiendomsverdi, som for Lyngveien 40 ville gitt
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opplåning til kr 10.27 millioner til lav rente (2.1%) og avdragsfrihet. Denne prosenten ble
redusert til 60% fra og med 2017, som gir mulighet for avdragsfri refinansiering av
boliglånet til kr 8.8 millioner (60% av kr 14.67 millioner).
Maks tillate opplåning er 85% av verdivurdering. Banken vil altså kunne innvilge et lån
pålydende kr 12.47 millioner (85% av kr 14.67 millioner). Budgiver Svein Anders
Haugen eier 100% av Melan Eiendom AS. Ved kjøp av huset til kr 9.1 millioner, vil
Svein Anders Haugen umiddelbart kunne realisere et utbytte pålydende
kr 3.37 millioner (kr 12.47 millioner – kr 9.1 millioner).
Dette ble ettertrykkelig forklart for Oslo byfogdembete i brev av 9. desember 2017 med
tittelen ”Økonomisk utroskap utført av medhjelper Rød” (bilag 2).
Selv om saksøker Nils Martin Sønderland begjærte budet for stadfestet 17. oktober
2017, kom det ingen foreleggelse av bud før 10 dager senere 27. oktober 2017. 2 uker
etter at budet ble gitt av Pål Morten Bye 13. oktober 2017. Finn.no annonsen ble
deaktivert 31. oktober. Svein Anders Haugen (Melan Eiendom AS) la inn bud pålydende
kr 8.6 millioner 6. november 2017 (bilag 6). Dette fremkommer av ny foreleggelse av
bud i brev av 7. november 2017 (bilag 6), hvor epost-tråden fra 3. november 2017 og
tidligere er blitt slettet. Advokat Marius A. Rød er blitt forespurt om å utlevere all
kommunikasjon med budgiver Svein Anders Haugen (bilag 2), uten at medhjelper Rød
har etterkommet dette ønske.
Det er derfor sannsynlig at advokat Rød har deaktivert Finn.no annonsen 31. oktober
2017 etter kommunikasjon med Svein Anders Haugen, da dette er med å sikre at Svein
Anders Haugen og Melan Eiendom AS får eiendommen til lavest mulig pris. Medhjelper
Marius A. Rød har dermed brutt et lovpålagt krav av tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11
for å oppnå størst utbytte, som har ført til en politianmeldelse for økonomisk utroskap
(bilag 2).
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Advokat Rød skriver i hans svar av 21. november 2017 på spørsmål om deaktiveringen
og spørsmål om reaktivering:
I alle salg vi forestår, vil jeg rutinemessig normalt sett alltid deaktivere finnannonsen ved endt budrunde som skjer etter avholdte visninger.
I budet av Pål Morten Bye av 13. oktober 2017 ble det i budskjema opplyst om at budet
har varighet til 13. oktober kl. 14:00. Etter at saksøker Nils Martin Sønderland begjærte
budet for stadfestet 17. oktober ble det bekreftet at budet står til 27. november 2017.
Budrunden endte derfor 13. oktober. Medhjelper Marius Andreas Rød kommer med en
løgn når han begrunner deaktivering av Finn.no annonsen etter endt budrunde.
Deaktivering av Finn.no annonsen må anses å være en feil som ikke er avhjulpet etter
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30, som åpenbart har hatt betydning for salget med den
konsekvens at retten skal nekte budet for stadfestet.
Rett før jul, 21. desember 2017, sender medhjelper Marius A. Rød en korrigert
fordelingskjennelse per brev. Advokat Rød har alltid sendt kopi per epost, men velger
altså ikke å gjøre dette rett før jul- og nyttårfeiring. En høytid som vanligvis medfører
reising og familiegjenforening. I brevet ble det gitt en frist på 2 uker fra brevet ble sendt
for å komme med en innsigelse. Føleide hadde tilfeldigvis en tidlig hjemreise på nyåret
og mottok brevet på siste dagen for å komme en innsigelse. Det mistenkes at advokat
Marius A. Rød er blitt personlig involvert grunnet varsel om søksmål av 16. oktober
2017 (bilag 21) og at han med overlegg opererer i en gråsone for hva som er etisk og
moralsk forsvarlig, samt de retningslinjer som er gitt i ”Regler for god advokatskikk”.
I brev av 5. november 2017 sendte Føleide en klage på 219 sider til Oslo
byfogdembete, som inngående dokumenterer lovbrudd utført av advokat Marius A. Rød.
Lovbrudd som har ført til anmeldelsen av 2 personer fra Namsfogden i Oslo. Likevel har
ikke Oslo byfogdembete ved dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen funnet
omstendigheter som gir grunnlag for bytte av rettsmedhjelper. Klagen ble avvist i brev
av 10. november 2017 uten videre forklaring.
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I brev av 12. november 2017 (bilag 8) ba Føleide om bytte av medhjelper grunnet
mistanke om korrupsjon, med begrunnelse i at medhjelper Marius A. Rød gjorde
annonsen på finn inaktiv 31. oktober 2017. Også denne henvendelsen ble avvist av
Oslo byfogdembete. I brev av 28. november 2017 (bilag 9) svarer dommer Ole Christian
Wenstøp Sørensen ved Oslo byfogdembete på brev av 12. november 2017 (bilag 8),
hvor retten ikke finner det nødvendig å kommentere anførte grunnlag for å oppnevne ny
medhjelper.
Oslo byfogdembete ved dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen bruker 16 dager (12.
november 2017 til 28. november 2017) på å svare på en henvendelse når Føleide etter
foreleggelse av bud av 7. november 2017 (bilag 6) er gitt en frist på 14 dager
(21. november 2017) å komme med en innsigelse. Dette er med å underbygge påstand
om at dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen er inhabil i saken (bilag 1). En feil som
ikke er avhjulpet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30, som åpenbart har hatt
betydning for salget med den konsekvens at retten skal nekte budet for stadfestet.
Føleide har ved flere anledninger gjort retten oppmerksom på at Føleide aktivt søker å
få refinansiert boliglånet hos DnB med ny medlåner for å innfri saksøkers krav jf.
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30. Det ble 10. november 2017 opprettet en lånesøknad
med ny medlåner (bilag 10.1). I brev av 28. november 2017 (bilag 10) ble retten gjort
oppmerksom på at medhjelper Marius A. Rød har sabotert muligheten Føleide hadde
for å få refinansiert boliglånet ved å informere banken om tvangssalget gjennom en
innhenting av ”restgjeldsoppgaver” (bilag 10):
Videre har medhjelper Marius A. Rød kontaktet banken min uten at Føleide kan
forstå motivasjonen bak dette. Føleide har ikke misligholdt hans
betalingsforpliktelser overfor banken og prøver derimot å få innvilget en
opplåning fra kr 6.93 millioner til kr 8.8 millioner (60% belåning) med
avdragsfrihet i 5 år.
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Føleide tolker derfor slike fremstøt av advokat Rød som forsøk på sabotere
muligheten Føleide har for å få innvilget et nytt lån på kr 8.8 millioner med en ny
medlåner.
Denne form for økonomisk utroskap utført av medhjelper Rød er ytterligere dokumentert
overfor Oslo byfogdembete i brev av 9. desember 2017 (bilag 2). Nok en feil som ikke
er avhjulpet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30, som åpenbart har hatt betydning for
salget med den konsekvens at retten skal nekte budet for stadfestet. Dette har hatt
konsekvenser for rettighetshavere, da refinansiering av boliglånet til maksimalt
kr 12.47 millioner ville ha gitt større utbytte for saksøker og saksøkte ville kunne
beholde huset.
Føleide har på bakgrunn av ødelagt kundeforhold grunnet handlinger utført av
medhjelper Marius A. Rød derfor blitt nødt å innfri saksøkers krav ved å opprette
sammen med en medlåner et boliglån hos en annen bank. Det gjøres for tiden en
iherdig innsats for å innfri saksøkers krav etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30, hvor
jobben med å refinansiere boliglånet og innfri saksøker krav har blitt forsinket grunnet
behovet for å bytte bank som følge av økonomisk utroskap utført av medhjelper Rød
(bilag 2).
Kravoppstilling av 3. desember 2017 (bilag 22) og innsigelse på forelagt bud av
4. desember 2017 (bilag 23) beskriver ytterligere feil som ikke er avhjulpet.

2. Sakens tema
Føleide har siden 2006 vært eneste hjemmelshaver av eneboligen Lyngveien 40
(bilag 11). Sønderland har i mange år samarbeidet med nå utkastet leietaker Per Gløtta
(født 05. juni 1959) for å påføre Føleide så store økonomiske tap at han går personlig
konkurs og blir nødt til å selge huset av økonomiske grunner. Dette har pågått siden
2013, når Sønderland påførte Føleide en kostnad tilsvarende kr 270.000.
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Sønderland er gjort kjent ved helt siden huset ble kjøpt at han ikke har noe eierskap til
eneboligen (bilag 12), noe han selv har bekreftet ovenfor megler Silje Frøyshol
Kristiansen (Silje@EiendomsMegler1.no, EiendomsMegler 1 Oslo AS).
Per Gløtta og Nils Sønderland har kjent hverandre siden 2006. De bruker å slå av en
prat over en røyk. Begge 2 er fanatiske Everton fans. Per Gløtta er så psykisk ustabil at
han ikke klarer å fungere i norsk økonomi uten bistand av staten, hvor han siden
innflytting i 2006 har vært NAV klient. For året 2015 er han oppført med 0 i inntekt,
formue og skatt. Med milliongjeld har han vært i gjeldssanering og har i prosessen blitt
ekspert i å snylte på den norske stat, som et rovdyr som lurer i det skjulte klar for å
angripe når intetanende bytte viser tegn til svakheter. Per Gløtta elsker å lyve,
manipulere og drive med dobbeltspill. Gløtta bruker snakkekunsten for alt den er verdt
og har klart å forføre Nils Sønderland ut i en endeløs og dyp elendighet, i den tro om at
de to i samarbeid skal på urettmessig vis kunne overta huset gjennom klassisk
utpressing. Startskuddet gikk i 2013 når Føleide ble påført en kostnad på kr 270.000, og
ble dermed nødt for å avbryte arbeidet med en doktorgrad og returnere til Norge i 2014.
Den grad av irrasjonalitet Sønderland lider av ble understreket når han først sommeren
2015 ber om å oppløse et sameie som ikke eksisterer. Sønderland har aldri vært
hjemmelshaver og det foreligger ingen sameiekontrakt, så da er det helt absurd at
Sønderland tror at han vil vinne frem med en begjæring om tvangsoppløsning av et
ikke-eksisterende sameie. Sønderland fikk til svar av Oslo byfogdembete at eierskap til
Lyngveien 40 må stadfestes før han kan begjære et tvangssalg.
Sønderland plages åpenbart av usunn høy grad av ønsketenkning, og med Per Gløtta
på laget hadde begge troen på at de ville kunne konspirere mot Føleide. Eneste
inntektsgrunnlag for Føleide kom fra huset ettersom han høsten 2015 hadde startet
på en masterutdanning ved NTNU i Trondheim. Utfordringene startet i 2016 når Per
Gløtta sluttet å betale husleie samtidig som at Føleide var nødt til å betale store beløp til
advokat i forkant av sak i tingretten. Den økonomiske usikkerheten gjorde at skulderen
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sviktet. Den ble så gale at Føleide måtte slutte med sine faste Squash treninger, som
gav grobunn til flere følgeproblemer da slik fysisk aktivitet har hatt en avstressende
effekt. Dette har forsterket plager med prolaps i korsryggen påvist med MR. Det er også
tatt MR av skulderen og Føleide har vært til time hos Ortoped.
Mistanken har vært der hele tiden, men det var først 1. februar 2017 etter at Per Gløtta
ble kastet ut 4. januar 2017, når Nils Sønderland møter opp hos politiet (Namsfogden i
Oslo) med sammen med Per Gløtta med en underskrevet leiekontrakt at det kom en
uomtvistelig bekreftelse på at Sønderland og Gløtta har jobbet tett sammen for at
Føleide ikke lengre ville ha mulighet for å få økonomien til å gå rundt. Gløtta fikk ved
utgangen av oktober 2016 alle leietakere til å si opp leiekontrakten, hvor Føleide ble
påført den umulige oppgaven å hente inn 7 nye leietakere før 1. januar 2017 uten at
han selv bor i Oslo – samtidig som han måtte lese til eksamener og ferdigstille en
masteroppgave før 21. desember 2016.
Føleide har siden 2012 vært kronisk arbeidsledig. I en periode på 14 måneder ble det
skrevet en jobblogg, hvor Føleide hadde søkt på 30 jobber uten å bli kallet inn til noe
seriøst intervju. Smertefullt klar av at Føleide ikke er attraktiv på jobbmarkedet, er
usikkerheten rundt husets inntektsgrunnlag en grunn til bekymring. Det har vært
stressende nok å måtte forholde seg til enten Gløtta eller Sønderland, men dette
stressnivået nådde nye høyder 1. februar 2017 når Føleide ble oppringt av
namsmannen med opplysninger om at Gløtta og Sønderland hadde møtt opp med en
signert leiekontrakt for å forhindre at Føleide skulle få tillatelse samme dagen om
å kaste det Per Gløtta ikke har klart å fjerne fra boligen i perioden 4. januar til 1. februar
2017. Med Per Gløtta ute av huset bedret atmosfæren i huset seg betraktelig.
Sønderland hadde mistet en viktig støttespiller for å gjøre livet til Lars Føleide surt. Men
målet var likevel oppnådd. Føleide ble påført så store kostnader at han ikke hadde
økonomisk handlefrihet for å anke en eventuell dom i tingretten til lagmannsretten. Den
økonomiske situasjon høsten 2016 ble så håpløs at Føleide ble nødt til å bli selektivt for
hvilke regninger som skulle bli betalt og hvilke som ville forbli ubetalt.
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Takst ble ferdigstilt 7. juli 2017 og allerede 13. juli hadde Per Gløtta kjennskap til
innholdet i denne taksten. Eneste måte en utkastet leietaker skulle kunne innhente slik
informasjon ville ha vært gjennom Nils Sønderland, som da blir 2. eksempelet på at
Gløtta og Sønderland samarbeider tett. Først etter at boligen ble lagt ut på Finn
Eiendom 6. august 2017 kl 09:03 ble prisantydningen offentlig informasjon. Selv ikke
hjemmelshaver Føleide ble gjort til kjenne med innholdet i taksten før informasjonen ble
offentliggjort, som vitner om at noe er riv-ruskende gale når en leietaker som ble kastet
ut 4. januar 2017 har klart å oppdrive denne informasjonen. Føleide har klaget Per
Gløtta inn til Husleietvistutvalget. 12. oktober 2017 ble Føleide tilkjent en erstatning på
kr 99.526,50 av Husleietvistutvalget (bilag 20). Det faller altså i sin egen urimelighet at
når Sønderland legger ned påstand om eierskap samtidig skal samarbeide med en
utkastet leietaker som har svindlet huset for et sekssifret beløp.
Sønderland har etter egne vurderinger av symptomer hvor han plages av skam, angst
og mindreverdighetsfølelser kommet frem til at han psykiske lidelser og svakhet. Det var
først i midten/slutten av 20-åra at han begynte å reflektere rundt sine egne følelser. Se
kopi av personlig notatblokk i bilag 13 med vedlagt renskriving.
At Sønderland sliter psykisk forklarer hvordan en norsk borger fullstendig informert ved
gjentatte anledninger og klar han ikke har eierskap til Lyngveien 40 kan finne på å
begjære tvangsoppløsning av et sameie som ikke eksisterer. Bilag 14 viser at
begjæringen er registrert 20. april 2015 er uten dokumentasjon på eierskap. Føleide ble
sjokkert over at en slik begjæring i det hele tatt ble registrert mottatt, da det betyr at
Føleide kan begjære oppløsning av sameie ved tvangssalg for enhver eiendom i Norge
uten å presentere noen form for dokumentasjon på eierskap og sameie. Føleide hadde
store utfordringer med hvordan et velfungerende rettssystem kan tillate noe slikt, og
hvorfor Føleide skal måtte bruke mye tid og følelsesmessige frustrasjoner på å forsvare
seg mot klart grunnløse fremstøt. Er det slik at man er skyldig til det motsatte er bevist i
Norge?
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Sønderland sine psykiske vanskeligheter og personlighetsforstyrrelser forsterkes av
fullstendig fraværende evne til å forholde seg til fakta og i det hele tatt gjøre en innsats
for at fakta skal bli gjengitt i offentlige dokumenter. Det lille avsnittet til Sønderland i
begjæringen (bilag 14) drukner i feil. Allerede første setningen blander nynorsk og
bokmål. Føleide og Rincon hadde ikke noe samlivsbrudd i 2007. Olav Føleide døde ikke
i 2013. Medlåneransvar betyr ikke ”50% hver”. Se dokumentasjon i uttalelser til første
brev (bilag 15). Dette fortsetter i andre brev (bilag 16), hvor Føleide påpeker 20. august
2015 (bilag 17) ovenfor Oslo byfogdembete at Sønderland lider av selektiv
ønsketenkning:
Nok en gang undergraver Nils Sønderland sin egen troverdighet med
oppramsing av en rekke faktafeil. Et enkelt internett søk ville ha avkreftet Nils sin
ville ide om at min far døde i 2013. Opportunist (utøvelse av selektiv
ønsketenkning) som Nils er, og skråsikker i sin sak, så ser han ingen grunn til å
være ydmyk nok til å tvile på seg selv. Og dermed er det ingen grunn til engang å
sette spørsmåltegn bak hans påstand om at min far døde i 2013, når han faktisk
døde 1. kvartal 2011. Ytterligere er Nils frekk nok til å påstå at det faktum at han
bommet så grovt på noe helt elementært som et årstall for et dødsfall er
irrelevant. Noe det absolutt ikke er, da det tegner et bilde av en person man
overhodet ikke kan diskutere med på noe sett og vis – ettersom det er fullstendig
umulig å bli enig med Nils om åpenbare og fundamentale fakta.
Sønderland kunne ikke presentere bevis for at det eksisterer noe sameie og ble følgelig
avvist av Oslo byfogdembete.
Rettsdokumentet av 10. oktober 2016 er i strid med tvisteloven § 19-11. Et rettsforlik
skal føres inn i rettsboken, for så å undertegnes av partene og rettens medlemmer.
Som det fremgår av rettsforliket (bilag 3), er ikke det signert av partene og dommeren i
rettsboken.
Ugyldighetsgrunner framgår av avtaleloven § 28 — 38. § 30, § 31 og § 36 er spesielt
vektlagt.
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Kravoppstilling av 3. desember 2017 (bilag 22) og innsigelse på forelagt bud av
4. desember 2017 (bilag 23) beskriver ytterligere feil som ikke er avhjulpet.
Saksøker Nils Martin Sønderland har ved brudd på avhendingsloven § 3-7 og § 3-8
påført salgsprosessen feil som ikke er avhjulpet, som åpenbart har hatt betydning for
salget. Medhjelper Marius A. Rød har med en rekke lovbrudd gjort feil som ikke er
avhjulpet (bilag 2), som åpenbart har hatt betydning for salget. Dommer Ole Christian
Wenstøp Sørensen har gjennom hele prosessen gjort feil som ikke er avhjulpet
(bilag 1), som åpenbart har hatt betydning for salget. Etter bestemmelser i
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 skal retten nekte budet for stadfestet.

3. Faktum i saken
Rettsforliket er i strid med tvisteloven § 19-11. Rettsforlik skal føres inn i rettsboken, for
så å undertegnes av partene og rettens medlemmer. Som det fremgår av rettsforliket
(bilag 3), er ikke det signert av partene og dommeren i rettsboken. Føleide ble gjort
kjent med denne ugyldighet 25. april 2017 (bilag 5), og har dermed en frist på 6
måneder til 25. oktober 2017 for å ta ut stevning for Oslo tingrett jf. tvisteloven § 19-12.
Stevning for Oslo tingrett ble tatt ut 3 dager senere, 28. april 2017.
I Schei m.fl., Tvisteloven kommentarutgave, 2. utgave, s. 649, uttales følgende om
formkravene ved inngåelsen av rettsforlik:
”Annet ledd bestemmer at rettsforliket skal undertegnes av partene og rettens
medlemmer. Underskriftene inntas umiddelbart etter inntaket i rettsboken. Når
det inngås rettsforlik, er det derfor ikke tilstrekkelig at rettens leder og
protokollfører signerer rettsboken til slutt, Jf § 13-6 fjerde ledd”.
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10. oktober 2016 ble ikke ”Underskriftene inntatt umiddelbart etter inntaket i rettsboken”.
Faktisk så var ingenting ført inn i rettsboken ved heving av rettsmøtet. Rettsmøtet var
ferdig kl. 11:40. Først senere samme ble det hevingskjennelsen avsagt:
Seinere samme dag ble det avsagt slik hevingskjennelse:
Partene har i dag inngått slikt rettsforlik som er tatt inn i rettsboka.
I hevingskjennelsen er det opplyst om at noen håndskrevne kladdeark er tatt inn i
rettsboka, uten at underskriftene ble inntatt umiddelbart etter inntaket i rettsboken.
Videre skriver tingrettsdommer Arild Nesdal 10. oktober 2016 i rettsboken at:
Partene har frafalt forkynning av hevingskjennelsen, som sendes i kopi til
prosess fullmektigene til orientering.
Som fjerner enhver tvil om underskriftene ble ført inn i rettsboken, for partene ble sendt
hjem etter rettsmøtet ble hevet kl. 11:40, før hevingskjennelsen ble forkynt. Før disse
håndskrevne kladdearkene ble ført inn i rettsboken og før partene og rettens
medlemmer fikk undertegnet i rettsboken. Faktisk så har partene overhodet ikke
undertegnet noe som helst i rettsboken, når loven krevet at underskriftene inntas
umiddelbart etter inntaket i rettsboken.
Den økonomiske usikkerheten, en personlig gjeld på kr 8 millioner uten
arbeidsinntekter, rettssak og en absolutt frist for å levere en masteroppgave har gjort at
stresset nådde nye rekordhøyder høsten 2016, vedvart gjennom hele 2017 og utover
2018. Aktiv motarbeidelse av leietaker Per Gløtta gjennom svindel og unnlatelse
å betale husleie har gjennom 2016 og 2017 påført Føleide enorme kostnader. Selv etter
utkastelse 4. januar 2017 når Gløtta har nektet å hente ting han har akkumulert siden
2006, som bare forsterket belastningen og usikkerheten for Føleide når han ikke
engang oppholdt seg i samme by for å kunne klargjøre leiligheten for ny leietaker.
Stressnivået nådde nye høyder når Føleide ble etter oppringning av namsmannen gjort
til kjenne med at Sønderland og Gløtta i alle disse årene har samarbeidet tett for at
Føleide skal gå konkurs. Føleide har vært i regelmessig kontakt med fastlege og
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psykolog i 2016, 2017 og 2018 for å være i maks beredskap skulle saksøker Nils
Martin Sønderland, utkastet leietaker Per Arne Gløtta, økonomiske utro medhjelper
Marius A. Rød og budgiver Svein Anders Haugen lykkes i å påføre Føleide en personlig
konkurs når nesten alle leietakere har sagt opp leieforholdet og Føleide ikke har andre
inntektskilder. At Føleide sa fra seg ankemulighet til lagmannsretten 10. oktober er noe
han ikke forstod da han signerte rettsdokumentet av 10. oktober 2016. På bakgrunn av
dette vurderes rettsforliket signert 10. oktober som ugyldig etter avtaleloven § 31.
Føleide opplevde dårlig oppfølging i forkant av rettssaken og et svik av advokat
Dragsnes i forhold til ivaretakelse av klientens beste interesse, hvortil rettsforliket
signert 10. oktober 2016 vurderes som ugyldig etter avtaleloven § 30.
En ytterligere ugyldighetsgrunn fremgår av avtaleloven § 36. Sønderland hadde
10. oktober 2016 inngående kjennskap til Føleide sin økonomiske situasjon, ettersom
det i prosesskriv ble bedt om kontoutskrifter og at det var gjennom Sønderlands advokat
at Føleide ble gjort kjent med at han hadde fått en betalingsanmerkning (bilag 18) ved
at en leietaker (Per Gløtta, utkastet 4. januar 2017) hadde tatt i bruk et kredittkort sendt
til Føleide under et utenlandsopphold og senere misligholdt (se klage til
husleietvistutvalget, bilag 22.6), hvor varsel tilsendt per post om at betalingsanmerkning
blir registrert i grunnboken ble unndratt av leietaker. Betalingsanmerkningen førte til at
Sønderland i et prosesskriv 25. mai 2016 ba om at stevningen tinglyses for å vise
eventuelle kreditorer at det er tvist om eierforholdet. Følgelig er det urimelig av
Sønderland å be selvfinansierte student Føleide om kr 975.000, samt å bli fjernet som
medlåner, når han vet at det ikke er mulig for en student uten inntekt å få innvilget et
boliglån på kr 8.000.000. Se vedlagt avslag fra Sparebank 1 SMN (bilag 19). De
opplyser videre at selv med fast inntekt ville det vært en sak de trolig ikke ville
refinansiert. Det strides mot god forretningsskikk å signere på et rettsforlik Sønderland
vet motparten ikke vil klare å innfri.
Kravoppstilling av 3. desember 2017 (bilag 22) og innsigelse på forelagt bud av
4. desember 2017 (bilag 23) beskriver ytterligere feil som ikke er avhjulpet.
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Saksøker Nils Martin Sønderland har ved brudd på avhendingsloven § 3-7 og § 3-8
påført salgsprosessen feil som ikke er avhjulpet, som åpenbart har hatt betydning for
salget. Medhjelper Marius A. Rød har med en rekke lovbrudd gjort feil som ikke er
avhjulpet (bilag 2), som åpenbart har hatt betydning for salget. Dommer Ole Christian
Wenstøp Sørensen har gjennom hele prosessen gjort feil som ikke er avhjulpet
(bilag 1), som åpenbart har hatt betydning for salget. Etter bestemmelser i
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 skal retten nekte budet for stadfestet.
Da det er gjort flere feil som ikke kan avhjelpes, skal retten etter
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 heve saken.

4. Påstand
Det nedlegges følgende påstand:
1. Retten skal nekte budet for stadfestet
2. Saken skal heves da nektelsen skyldes forhold som ikke kan avhjelpes
3. Ankede part tilkjennelses saksomkostninger

***
10. januar 2018

______________________
Lars Føleide
selv-finansiert student
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21. desember 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo byfogdembete
v/ Sorenskriver Inga Merethe Vik
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Spørsmål om habilitet
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Føleide sendte 7. desember 2017 brevet ”Mistanke om inhabilitet: Ber om etterforskning”,
hvor sorenskriver Inga Merethe Vik ved Oslo byfogdembete svarer at det ikke fremkommer
forhold i brevet som tilsier at dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen kan være inhabil i
den aktuelle tvangssalgssaken.
Motparten, saksøker Nils Martin Sønderland, får 13. januar 2006 opplyst at økonomisk
ansvar er en forutsetning for eierskap. Sønderland bekreftet i 2006 overfor megler Silje
Frøyshol Kristiansen at han ikke skulle ha eierskap i huset (bilag 1). Følgelig kan ikke
Sønderland hevde at han har handlet i god tro, når han selv har bekreftet at Føleide skal bli
eneeier av huset.
Det er ved kjøp av eiendom at usikkerheten er størst, da det ikke vites om Føleide har blitt
eneeier av boligen når boligprisene har vært på topp. Et stort hus på 309 kvm primærareal
med en tomt på nærmere et mål skal også driftes og krever mye vedlikehold. Ved kjøp av
Lyngveien 40 stilte ikke Sønderland sikkerhet. Han gikk ikke inn med penger. Han har siden
huset ble kjøpt i 2005 ikke betalt avdrag på boliglånet. Sønderland har ikke vært delaktig i
drift av huset. Han har ikke gjort noe verdiskapende som å leie ut rom. Det blir dermed en
urett å gi Sønderland eierskap i ettertid.
Derimot han Sønderland urettmessig og bak ryggen på Føleide tatt verdier ut av huset. I
2011 fikk han leietaker Per Gløtta andre leietakere til å betale kontant kr 10.000 i måneden,
slik at Sønderland kunne finansiere en leiligheten på Majorstuen etter å ha returnert fra et
års opphold i Kina.
2005 kjøpte Føleide et hus i Oslo og har siden vært den eneste som har vært oppført i
grunnboken (bilag 2). Føleide likviderte hans BSU konto og brukte pengene til å kjøpe
møbler. Huset har i 10 år vært utleid som et bokollektiv. Det eksisterer ingen sameiekontrakt
og heller ingen avtaler som skulle tilsi at Føleide ikke er eneeier av huset på Ekeberg.
Likevel forsøkte barndomsvenn Nils Martin Sønderland å begjære et sameie, som aldri har
eksistert, for oppløst våren 2015. Ved kjennelse i Oslo byfogdembete 7. september 2015
kom byfogddommer Steinar Iversen frem til at oppløsningsbegjæringen ikke vil tas til følge.
Nils Martin Sønderland vant da ikke frem med hans begjæring om tvangsoppløsning av
sameie (bilag 3).
I nå 5 år, siden 2013, har Nils Martin Sønderland og Per Arne Gløtta gjort seg skyldig i grov
mobbing med bruk av økonomisk og psykisk terror. Det hele startet med misbruk av en
annen statlig etat, hvor hypotesen var at ved å påføre Føleide en kostnad pålydende
kr 270.000 mens han var i utlandet ved innspurten til en doktorgrad uten inntekt – så ville
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han vært nødt til å selge huset for å ha råd til å betale utgiftene. Sønderland tok ut kr 90.000
av en rammelånskonto for å dekke egne utgifter, en transaksjon han fikk utført ved hjelp av
en utro tjener ved DnB. Føleide fikk aldri noe varsel om at kr 90.000 var tatt ut av
rammelånet og det var heller ikke synlig for Føleide hvor kr 90.000 hadde tatt veien.
Her er definisjonen på mobbing. Mobbing hindrer:
• opplevelse av tilhørighet
• opplevelse av å være en betydningsfull person i fellesskapet
• mobbing hindrer medvirkning

	
  

Sønderland tar gladelig i bruk statlige etater for å utøve hans ondskapsfulle og langvarige
mobbing, hvor absolutt alle midler tas i bruk for å utøve maksimalt med økonomisk og
psykisk terror. Når Oslo byfogdembete klarte å motstå første invitasjon til å ta del i denne
evige runddansen, er det skuffende når retten ikke forstår at Sønderland på en
opportunistisk måte sammen med hans allierte misbruker hans maktposisjon for urettmessig
å tilegne seg penger fra et hus han aldri har hatt eierskap til.

	
  

Nils Martin Sønderland går hardt og brutalt til et grotesk angrep våren 2013 for å påføre
hans barndomsvenn og tidligere bestevenn, Lars Føleide, en kostnad på kr 270.000 etter å
ha fått kjennskap til at Føleide er i USA uten inntekt - i en innspurt for å fullføre en
doktorgrad i Innovasjon og Entreprenørskap, hvor Føleide spesialiserte seg innen
aksjonsforskning og samfunnsentreprenørskap. Føleide hadde god kontroll på økonomien
og lå i rute for å oppnå ønsket progresjon når det blir klart at Sønderland faktisk er seriøs
med hans irrasjonelle handling som ville koste Føleide et 6-sifret beløp.

	
  
Føleide hadde store utfordringer med å forstå motivasjonen. Sønderland og Føleide har
kjent hverandre siden 1986. Klatret Mt. Fuji (Japan) sammen, stått på ski fra Sveits til Italia,
byvandring i Paris, skiferie i Åre (Sverige), spilt dataspill, utallige fjellturer, pratet om
kjærester, etc. Vennskapet som hadde utviklet seg over flere tiår var noe Føleide verdsatte
høyt, da trioen Sønderland, Føleide og Trond Aa Rønnekleiv hadde vokst opp som naboer
og siden holdt sammen gjennom tykt og tynt.

	
  
Selv om verdigrunnlaget til Føleide har gjort det vanskelig å forstå motivasjonen, har det
vært desto vanskeligere for Føleide at hans barndomsvenn kunne være så kynisk. Det har
vært helt håpløst å finne andre forklaringer, for motivasjonen er veldig enkel: Penger.

	
  
Det blir sagt at penger er roten til alt ondt, og det er lett å forstå når det ikke skal mer til for
Sønderland å sette en ondsinnet, kaldblodig og følelsesløs plan ut i livet. Nils har alltid hatt
en helt håpløs privatøkonomi, hvor han som en ekte livsnyter har hatt et stort forbruk av
penger. Gjennom hele livet har Føleide måttet låne penger til Sønderland, rentefritt, for så å
bruke enorm mye tid og energi på å få pengene tilbake. Ved en sosial sammenkomst kunne
Sønderland avsløre at han får 10 inkassokrav i året.

	
  

Den enkle forklaringen er at Sønderland trengte egenkapital for å kjøpe leilighet for seg selv
og det som skulle bli hans kinesiske kone.

	
  

Det har vært vanskelig å forstå hva som skjer, men i ettertid er det åpenbart at en mentalt
ustabil leietaker Per Arne Gløtta (NAV-klient) og Nils Martin Sønderland – begge Evertonsupportere – hadde laget en svært lønnsom og lukrativ plan som krevde bare ét offer:
Lars Føleide

	
  
Føleide var på overtid i USA og fikk ikke lengre inntekt fra doktorgraden. Da så Gløtta og
Sønderland sitt snitt for å oppnå noe de begge ønsket: rikdom og kontroll.
Gløtta, som på skattebetaleres regning hadde budd i huset siden 2006, følte et sterk
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eierskap til huset etter å ha klippet plenen hver sommer. Sønderland hadde hele livet sett for
seg at han ville bo i en urban leilighet med kort avstand til en café. For at hans kinesiske
kjæreste skulle få oppholdstillatelse i Norge, ville de måtte gifte seg. Å bo i et bokollektiv
passet ikke inn i de tanker han hadde om hvordan livet ville være som en gift mann.

	
  
Det var bare én ting å gjøre. Å utnytte den vanskelige situasjonen Føleide hadde i
innspurten til en selv-finansiert doktorgrad i utlandet uten muligheten med sitt visum å
produsere inntekt.

	
  
Det hele var idiotsikkert. Når Sønderland og Gløtta slo seg sammen mot snille og
godtroende Lars Føleide, så ville han helt sikkert selge huset for å unngå personlig konkurs.

	
  
At Sønderland er en opportunist og gladelig bryter norsk lov for personlig vinning ble
bekreftet mai 2017 når han unnlot å opplyse om mangler ved eiendommen og brøt følgelig
avhendingsloven § 3-7 og § 3-8: www.Lyngveien40.info

	
  

Og urett i denne saken har skjedd i hopetall. Føleide har til og med vært nødt til å klage en
advokat inn til advokatforeningen for brudd på Regler for god advokatskikk (bilag 4).
Medhjelper i saken, partner, daglig leder og advokat Marius A. Rød ved Bing Hodneland
advokatselskap har også brutt loven. Med den konsekvens at Føleide ble nødt å anmelde en
seksjonssjef og en namsfullmektig ved Namsfogden i Oslo, når de utfører ønsker ytret av
medhjelper i saken uten at namsmannen kunne dokumentere myndighet til å etterkomme
hans ønske (bilag 5).

	
  
Per Arne Gløtta, en utkastet leietaker, har i mange år samarbeidet med Nils Martin
Sønderland for at Føleide skulle gå konkurs. Per Gløtta ble kastet ut 4. januar 2017 og dette
samarbeidet ble bekreftet én gang for alle når Nils Martin Sønderland møtte opp hos
Namsfogden i Oslo 1. februar 2017 med en signert leiekontrakt for å forhindre at Føleide
skulle få tillatelse til å få kastet alle tingene til Per Gløtta.

	
  
Gløtta og Sønderland kom ingen vei med et slikt stunt, og Per Gløtta ble klaget inn til
Husleietvistutvalget. Det hele endte med at Føleide ble tilkjent en erstatning på kr 99526,50
(bilag 6).

	
  
Føleide har som selv-finansiert student på 19. året ikke budsjettert med å oppleve et tap på
over kr 100.000 av en utro leietaker. Lars Føleide har vært i høyere utdanning siden 1999 og
har vanskelig for å tro hvor kynisk og ond enkelte kan tillate seg selv å være. Føleide har et
brennende ønske om å hjelpe andre, og har følgelig vanskelig for å forstå hvordan en
leietaker Føleide har kjent siden 2006 kan være villig til å spille et dobbeltspill for å tilegne
seg eierskap til et hus. Det er bare forkastelig. Likevel gjør det vondt å kaste ut noen som
har budd i huset i 11 år. Spesielt med tanke på at sønnen (17) har vokset opp nesten hele
livet i dette huset. Det gjør vondt at noen kan være så ond. Det gjør også vondt å vite at det
er mulig å være så dum.

	
  
Men det som gjør mest vondt er å vite, forbi enhver tvil, at en person Føleide har kjent siden
en alder av 7 år – på det groveste og uten betenkeligheter er villig til å gå til frontalangrep på
en barndomsvenn og bestevenn for å kunne hente ut nok verdier av et hus han ikke eier slik
at han har mulighet til å betale egenkapital på en leilighet (15%).

	
  
Det gjør vondt å følge med på alt det dumme Donald J. Trump finner på i USA, en president
som har fått diagnosen ”ondsinnet narsissist”. Sønderland gjør en doktorgrad i psykologi for
at han en vakker dag kan bli anerkjent for hans forskning. Det å kunne hjelpe folk med
psykologiske lidelser var visstnok ikke spesielt givende. Et narsissistisk personlighetstrekk.
Narsissisme er normalt i samfunnet, men Føleide sliter med å forstå hvordan Sønderland
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har blitt så ond. Per Gløtta har nok hatt en påvirkning, hvor alt peker i retning av at Nils
Martin Sønderland også lider av en ”ondsinnet narsissist”-personlighetsforstyrrelse.

	
  

Det er vanskelig å bli frisk igjen. Men det som er sikkert er at slike lidelser blir bare forsterket
av å vinne frem med sine onde fremstøt.

	
  

Domstolene i Norge har dermed en enormt ansvar for å forhindre justismord og juridiske
overgrep, slik at ondsinnede narsissister ikke klarer å misbruke loven og rettssystemene for
å vinne frem med grov mobbing. Systemet er så komplekst og vanskelig at når man først har
blitt dratt inn i en rettslig prosess, så er det nærmest umulig å komme levende ut av det.
Usikkerheten, kostnadene og den betydelige tiden alle prosesser krever er svært
fordringene for livskvaliteten og svært mange blir tvunget til å kaste håndkleet.

	
  

Stevningen som ble tatt ut 28. april 2017 er et godt eksempel på dette, etter det ble
oppdaget 25. april 2017 etter møte med dommerfullmektig Nina Kristiansen Wærnhus ved
Sør-Trøndelag tingrett at rettsdokumentet av 10. oktober 2016 er ugyldig (bilag 7). Loven gir
en first på 6 måneder etter at ugyldighet oppdages, som gjør at klagen burde ha blitt
behandlet i Oslo tingrett. En avvisning på oppfriskning krever at man på nytt må oppdrive
penger til et rettsgebyr og investere dyrbar tid til å skrive en anke. Dette samtidig med at en
parallell prosess for å få tvangssolgt et hus går sin vante gang.

	
  
Det er vondt og vanskelig å bearbeide den urett man utsettes for i en slik sak. Kroppen
kollapser under det stress og den økonomiske påkjenningen det er å leve i maks usikkerhet
for hva fremtiden har i vente. Det hele oppleves så urettferdig og belastende at det er ikke
bare er utfordrende å finne tid som selv-finansiert student, men også bygge opp nok
følelsesmessig styrke til å skrive egne sakspapir i mangel på penger til advokat.

	
  
Av uforståelige grunner er det et prinsipp om det skal koste penger å føre saker for
rettssystemet. Dette uansett om man tar en angreps- eller forsvarsposisjon. Selv etter det
ble åpenbart at motparten har tatt i bruk rettssystemet som et virkemiddel for grov mobbing,
når Sønderland fikk avslag på tvangsoppløsning av sameie i 2015 uten å fremmet noe bevis
på eierskap. Som selv-finansiert student har Føleide ingen oppsparte midler. Føleides far
døde i 2011 uten at Føleide arvet penger, så det er ingen hjelp å få der. Føleides mor var
hjemmeværende husmor i 20 år, og uten eierskap til egen bolig, med en pensjonert kjæreste
og ei datter på 17 år er penger ingen luksus ho har tilgang på.

	
  

Det er heldigvis mulig å få rettshjelp (kr 100.000) gjennom en husforsikring, men det var ikke
engang nok for å dekke utgiftene i tingretten. Når Sønderland har alliert seg med en korrupt
leietaker ville det være umulig å være sikker på forutsigbarheten for stabile leieinntekter.
Noe Sønderland og Gløtta hadde full kontroll på. Alle leietakere meldte flytting etter
rettsmøtet 10. oktober 2016. Eneste inntektskilde for Føleide var altså under angrep.
Ondsinnede narsissister gjør altså en grundig jobb når de først går inn for dødsstøtet.

	
  
Frem til august 2014 kom husleien for Per Gløtta NAV (Oslo Kommune Bydel 14
Nordstrand) direkte inn på konto. Punktlig og forutsigbart. Per Gløtta klarer overhodet ikke å
kontrollere seg selv når det gjelder penger, med enorme utfordringer i forhold til spillgalskap.
Større og større beløp ble fraværende utover 2015, som endte med at husleien kom direkte
fra NAV igjen etter å ha meldt fra. Et betydelig stress-moment forsvant over natten. Det
Føleide ikke fikk vite, var at det bare ble fattet et vedtak med varighet på 6 måneder. Når
overføringene på nytt opphørte, gikk det ikke lengre før Per Gløtta sluttet fullstendig å betale
husleie – samtidig som det var behov for ytterligere kapital for å betale uforutsette
advokatutgifter.
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Økonomisk utpressing er et svært effektivt middel for mobbing og psykisk terror, da fravær
av nok penger fort og brutalt fratar individet opplevelsen av tilhørighet, opplevelsen av å
være en betydningsfull person i fellesskapet og dramatisk hindrer medvirkning.
Føleide er som selv-finansiert student spesielt utsatt for mobbing hvor motparten bruker
kostnadene og usikkerheten knyttet til en rettsak for alt det er verdt. En enkel sak for
motparten når Sønderland er alliert med leietakeren som betaler mest i husleie, som født i
1959 har enorm påvirkning på andre leietakere. Sønderland og Gløtta klarte å skape en så
giftig stemning i bofellesskapet, slik at alle meldte flytting oktober – hvor de effektivt hadde
klart å banke igjennom ønsket måloppnåelse med bruk av økonomisk utpressing.
Sårbar for slik angrep som går på rett på livsroten til Føleide og hans mulighet for å
finansiere egne studier opplevde Føleide at det ekstreme stressnivået ytterligere påvirket
helsen i negativ forstand. Våren 2016, når Føleide skjønte forbi enhver tvil at Gløtta og
Sønderland samarbeidet nok engang for at påføre Føleide så store kostnader at han ville gå
konkurs – kollapset hans skulder under stresset av å være hele tiden på randen av konkurs.
Føleide ble frarøvet den ene store gleden han hadde i livet av å spille Squash regelmessig.
Squash er i seg selv avstressende og måten Føleide holdt seg i form på, så dominoeffektene har vært formidable. Etter å ha vært på MR-undersøkelse og med henvisning til
ortopedisk kirurg april 2017 var konklusjonen at utfordringene med skulderen vil vedvare så
lenge stressnivået holdt seg høyt.
Utgiftene frem mot behandling i tingretten er så høye at det er fullstendig umulig å spare opp
midler til å betale et eventuelt ankegebyr.
Når man ikke har nok penger til å betale ankegebyret på kr 25.000 til Borgarting
lagmannsrett og rettshjelpen er oppbrukt, hva gjør man da? Hvordan er da rettssikkerheten
til norske borgere sikret?
Alt dette er selvsagt motparten Sønderland og Gløtta fullstendig klar over, da de begge har
jobbet hardt for å få huset solgt siden 2013 og følgelig har Sønderland gjort seg skyldig i
brudd på avtaleloven.
Lars Føleide er hardtarbeidende og står på for at han skal kunne etterlate seg en verden
bedre enn den han kom inn i. Mye fokuset går rett til roten på alle utfordringer, som koker
ned til hvordan vanlige norske borgere kan bli beskyttet mot sosiopater, psykopater og
ondsinnede narsissister. Altså hvordan kan rettssikkerheten til norske borgere bli bedre?
Føleide fikk kvittet seg med Per Gløtta januar 2017, men han er stadig innom eiendommen
for å fullføre jobben. Per Gløtta bor fortsatt i området. Nils Sønderland har vært ofte innom
for å bistå medhjelper i tvangssalget og sprer ved enhver mulighet frykt til leietakere om at
huset skal bli solgt. Føleide fikk videresendt en tekstmelding som viser godt hvordan
Sønderland terroriserer leietakerne – min eneste inntektskilde:
Hvorfor lar du verandaen døra mi stå på fult gap? Hvorfor er alle lys i huset på?
Hvorfor er alles rom helt åpne når de var lukket da du kom? Hvorfor er det ekstra 2
par med sko på rommet mitt??! Hva er det her for no opplegg nils?
Føleide har en gjeld på over kr 8 millioner, som er vanskelig å betjene når domstolene i
Norge gjør sitt ytterste for få tvangssolgt hans eneste inntektsgrunnlag. Føleide har et
brennende ønske om å være en eksemplarisk borger som skaper arbeidsplasser og gjør
Norge enda bedre enn det det allerede er, men opplever at rammevilkårene er utfordrende.
For å si det mildt.
Det er vanskelig å finne ro og få allokert tid til å skrive formelle brev og anke urettmessige
kjennelser når Føleide blir omringet av kaos. Er ikke enkelt å drifte et bokollektiv når
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mobbing har blitt så grov at Sønderland har klart å få oppnevnt en rettsmedhjelper for å få
solgt et hus han ikke har eierskap til. Det har også vært helt håpløst å få juridisk bistand, så
det eneste Føleide har hatt å støtte seg på er rettens veiledningsplikt jf. tvisteloven § 11-5:
(6) Retten skal under sakens gang ta særlig hensyn til det behov parter uten
prosessfullmektig har for veiledning.
Her har Føleide fått mye og svært god bistand av de fleste med unntak av oppnevnt dommer
Ole Christian Wenstøp Sørensen i sak 16-188655. At dommer Sørensen kan være inhabil
ble klart allerede ved første kontakt, hvor dommer Sørensen burde ved henvendelsen 28.
april 2017 (bilag 8) ha opplyst om at Føleide bør fortest mulig be om oppfriskning og sende
inn en anke til Borgarting lagmannsrett dersom det er oppdaget at rettsgrunnlaget for
tvangsoppløsning av sameie er ugyldig.
Føleide tar kontakt med dommer i saken etter å ha lært i møte med dommerfullmektig Nina
Kristiansen Wærnhus ved Sør-Trøndelag tingrett at rettsdokumentet fra Oslo tingrett av 10.
oktober 2016 er ugyldig (bilag 7). Dette dokumentet bryter med tvisteloven § 19-11 og
avtaleloven § 30, § 31 og § 36. Instruksene fra dommerfullmektig Wærnhus var å ta ut en
stevning for å angripe gyldigheten av rettsdokumentet fra Oslo tingrett. Dommerfullmektig
Wærnhus sa ingenting om å anke kjennelsen fra Oslo byfogdembete, men det hjelper lite å
få stadfestet at et rettsdokumentet ikke oppfyller krav i norsk lov når huset likevel blir
tvangssolgt.
Føleide tar altså kontakt med dommer Sørensen på eget initiativ og får svar først en uke
senere, 5. mai 2017 (bilag 9) – som ikke kommer frem i posten før påfølgende uke:
Det vises til brev av 28. april 2017.
Retten er kjent med at Borgarting lagmannsrett 30. mars 2017 har avvist anken over
rettsforlik inngått i Oslo tingrett 10. oktober 2016.
Det er derfor ikke grunnlag for å avslutte sak om oppløsning av sameie ved
tvangssalg av gnr 149, bnr 160 i Oslo.
Ankefristen gikk ut på dato mot slutten av april. Hver dag er kritisk for å få innvilget
oppfriskning i en anke til Borgarting lagmannsrett. Likevel fremstår dommer Ole Christian
Wenstøp Sørensen i hans svar som fullstendig inkompetent, når han henviser til en
kjennelse i hos Borgarting lagmannsrett som uansett er feil måte å angripe et rettsforlik på.
Samtidig omtaler dommer Sørensen rettsdokumentet av 10. oktober 2016 som et rettsforlik,
når kravene i tvisteloven § 19-11 for å bli omtalt som et rettsforlik ikke er oppfylt.
Dommer Sørensen fremstiller det hele på en slik måte at når forvirringen og misforståelsen
oppklares, vil retten kunne avslutte sak om oppløsning av sameie ved tvangssalg. Feilaktig
gir dommer Sørensen uttrykk for at han selv har myndighet til å avslutte saken, og er tydelig
inhabil når han ikke nevner ved et ord at riktig måte å få omgjort kjennelsen på er ved anke
til Borgarting lagmannsrett.
Føleide hadde i likhet med de fleste andre norske borgere all grunn til å ha respekt, tillit og
toleranse for dommere og det norske rettsvesenet. Denne tillit var i dramatisk forfall når
Sørensen bare gjentar seg selv etter at Føleide 10. mai 2017 (bilag 10) prøver å oppklare
misforståelse. Dommer Sørensen skriver i hans svar 15. mai 2017 (bilag 11):
Det vises til brev av 10. mai 2017.
Som nevnt i brev av 5. mai 2017 er retten kjent med at anke over rettsforlik av 10.
oktober 2016 er avvist.
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Oslo byfogdembete legger dette til grunn for den videre behandling av sak om
oppløsning av sameie ved tvangssalg av gnr. 149, bnr. 160 i Oslo.
Forøvrig bemerkes at du som vedlegg til dine bemerkninger til begjæring om
oppløsning av sameie har fremlagt kopi av underskrevet rettsforlik av 10. oktober
2016.
Føleide svarer umiddelbart 16. mai 2017 (bilag 12). Denne gang mer omstendig med 2
bilag, hvor det også var vedlagt et eksempel på hvordan et gyldig rettsforlik skal signeres av
alle partene og dommeren i rettsboken.
Det ble helt stille. Ingen svar. Nok et bevis på at dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen
er inhabil. Dommer Sørensen har inngående kjennskap til hvordan rettssystemet fungerer
og vet at eneste måte for Føleide å få stanset tvangssalget på er ved anke til Borgarting
lagmannsrett. Ved å aktivt motarbeide Føleide gjennom intetsigende svar og stillhet, så
forsinker dette tiden det tar for Føleide å skjønne at det hjelper ikke bare å ta ut en stevning
for å få kjennelsen ved Oslo tingrett juridisk stadfestet som ugyldig uten samtidig å bestride
kjennelsen ved Oslo byfogdembete.
Først 26. mai, når Føleide ringer for å purre på dommer Sørensen, så kommer han i prat
med dommer Hilde Kolberg Strømme og får den veiledningen han trenger. Dette var en
inneklemt fredag og dommer Sørensen var på ferie. Dommer Strømme kunne som
vakthavende dommer forklare hele prosessen. Føleide noterte flittig begrep som ”stille i
bero” og ”oppsettende virkning”, som saksøkte kan begjære etter å ha anket en kjennelse.
Alt dette burde dommer Sørensen forklart for Føleide allerede april 2017. Det var nå hevet
over enhver tvil om at dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen er inhabil, da han i tillegg til
ikke veilede etter rettens veiledningsplikt tvisteloven § 11-5 og bedriver alle former for
hersketeknikker ved rettsforvirring, unnlate å svare når det haster å få svar, etc. Om det ikke
var nok, så drar dommer Sørensen på ”ferie” i 2.5 måned.
Sorenskriver Inga Merethe Vik har svært god kjennskap saken etter Føleide ba om
dommerbytte 24. august 2017. Sorenskriver Vik har fått kopi av brev sendt i september
(bilag 13), oktober, november og desember. Dette inkluderer kravoppstilling av 3. desember
og innsigelse 4. desember.
Brev av 19. oktober 2017 (bilag 14) viser hvor gale det har vært. Føleide fikk aldri svar på
brev av 15. mai 2017, og måtte etter 5 måneder sende en ny purring på å få svar. Om dette
ikke bevitner inhabilitet, så er det fullstendig umulig å påvise for en utenforstående at
dommer Sørensen er inhabil.
Ber om at all kommunikasjon mellom Føleide og dommer Sørensen legges til grunn ved
vurdering av inhabilitet, og ikke bare informasjon gitt i brev av 7. desember. Sorenskriver Vik
gir uttrykk for i svaret 11. desember for at bevisbyrden ligger hos Føleide og at retten ikke
har noen interesse for å avdekke om Sørensen har vært inhabil i sak 16-188655.

21. desember 2017

________________
Lars Føleide
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 21/05/2015 kl. 16:40
Registrert til og med: 19/05/2015

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
12190

17/02/2006

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 5.200.000
FØLEIDE LARS RUNE
F.NR: 301079

PENGEHEFTELSER
12195

17/02/2006

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 6.000.000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984851006

500048

22/06/2012

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 3.000.000
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 985621551
Uomsettelig

SERVITUTTER
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING,
ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Servitutter i grunn:
912302

27/03/1925

BESTEMMELSE OM DELEFORBUD
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser

920538

02/08/1935

BESTEMMELSE OM VEG
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning

6120

14/06/1941

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

9799

21/10/1942

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

431

20/01/1943

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

78970

21/10/1943

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om kloakkledning

9015

03/08/1959

BEST. OM ADKOMSTRETT
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 21/05/2015 kl. 16:40
Registrert til og med: 19/05/2015

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

4525

12/04/1960

ERKLÆRING/AVTALE
.edtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

981

23/01/1965

ERKLÆRING/AVTALE
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom

4886

23/01/2006

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:0301 GNR:149 BNR:701
Bestemmelse om adkomstrett
Bruksrett
Eksklusiv brukksrett til snekkerverksted
Med flere bestemmelser

900528

01/08/1919

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0301 GNR:149
BNR:4

9658

21/08/1959

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:523

991766

13/03/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.642.

991767

24/11/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.677.

4927

08/03/1974

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:701

856683

24/10/2007

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:995

GRUNNDATA
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OSLO BYFOGDEMBETE

•æ•a~•~•=ut~1

_L_____________________

Avsagt:

07.09.2015 i Oslo byfogdembete

Sak nr.:

15-063701TVA-OBYF/2

Dommer:

Dommer Steinar Iversen

Saken gjelder:

Tvangsoppløsning av sameie

Nils Martin Sønderland
mot
Lars Rune Føleide

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

KJENNELSE
Oslo byfogdembete mottok 20 04 15 begjæring fra Nils Martin Sønderland om oppløsning
av sameie i eiendommen gnr 149 bnr 160 i Oslo. Begjæringen er rettet mot Lars Rune
Føleide.
Saksøkte Føleide har 08 06 inngitt tilsvar (prosesskriv),og det er senere utvekslet
ytterligere prosesskriv i saken.

Sønderland har i det vesentlige anført:
Selv om Føleide av særlige grunner har grunnbokshjemmel til eiendomrnen,eies den reelt
av Føleide med 2/3 og Sønderland med 1/3. Det foreligger derfor et sameie,og det kan det
føres bevis for. De 3 opprinnelige eieme.Sønderland,Føleide og Rincon,er alle inntatt som
parter i kjøpekontrakt og oppgjørsskjema,og Rincon har senere overdratt sin tredjepart til
Fø leide. Sønderland og Føleide er begge ansvarlige for boliglånet. Føleide har i
ettertid,etter kjøpet, nektet å undertegne sameieavtale. Sønderland har som medeier
medvirket til å betale lånerenter og utgifter i lO år. Føleide har unndratt seg sine
økonomiske forpliktelser for eiendommen.

Føleide har i det vesentlige a.'1ført:
Fø leide eier eiendommen alene,slik grunnboken viser. Det foreligger intet sameie.
Sønderland ble etter eget ønske medansvarlig for boliglånet i 2014. Det har foreligget
avdragsfrihet for lånet,og avdrag er derfor aldri betalt. Etter kjøpet er det Fø leide alene som
har rådet rettslig over eiendommen,jf særlig at han i 2010 inngikk avtale med tidligere eier
om kjøp av snekkerverkstedet. Sønderland har unndratt seg sine økonomiske forpliktelser
for eiendommen.

Rettens vurdering
Dersom det foreligger et sameie har hver av sameierne etter sameieloven § 15 rett til å få
sameiet oppløst. Dersom sameiegjenstanden ikke kan deles uten skade,noe som oftest vil
bli ansett å være tilfelle for fast eiendom,skal den tvangsselges. Begjæring om tvangssalg
kan tas til følge "når det ikkje er gjort motmæle mot kravet eller motmælet klårt er
grunnlaust".
l denne saken er det tatt til motmæle. Spørsmålet blir derfor om motmælet er tilstrekkelig
"klårt grunnlaust" til at oppløsning av sameie og gjennomføring av tvangssalg kan foretas.
Lovkravet og rettspraksis innebærer at det skal mye til for at innsigelser etter § 15 skal
anses klart grunnløse. Det stilles altså relativt små krav for at en begjæring skal kunne
forkastes etter denne vurderingen.
-2-

15-063701TVA-OBYF/2

Av lovforarbeidene,jf Otprp nr 13 1964-65 side 48,følger at adgangen til
tvangssalg/tvangsauksjon for oppløsning av sameie uten at det foreligger tvangsgrunnlag
for oppløsning (eksempelvis dom/kjennelse),er tilsiktet å skulle være begrenset hvis det er
tvist mellom partene. I rettspraksis og juridisk teori er det lagt til grunn at dersom det
kreves ytterligere bevisføring eller vurdering av de faktiske eller rettslige forhold som
innsigelsene bygger på,og disse ikke klart kan avvises som uholdbare,skal begjæringen
ikke tas til følge.
Oppløsning etter § 15 forutsetter at det foreligger et sameie. Eierspørsmålet,nærmere
bestemt spørsmålet om hvorvidt eiendommen ligger i sameie eller eneeie,er omstridt,og det
er ved avgjørelsen et åpenbart behov for ytterligere bevisføring og vurderinger.
Begge parter har anført forhold som kan være av betydning ved avgjørelsen. Føl eides
innsigelser fremstår ikke som klart grunnløse,og gjelder et sentralt spørsmål. Begjæringen
om oppløsning kan derfor ikke tas til følge av byfogdembetet,og eierspørsmålet må først
behandles i tingretten etter allmennprosessen.
Sakskostnader er ikke påstått.

SLUTNING

Oppløsningsbegjæringen tas ikke til følge

Steinar Iversen

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.

- 3-
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28. april 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo Byfogdembete
C. J. Hambros plass 4
0164 Oslo

Avslutte tvangssalg
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Oslo tingrett ble 10. oktober 2016 hevet med et rettsforlik. Dette rettsforliket er ugyldig.
Rettsforliket er i strid med tvisteloven § 19-11. Rettsforlik skal føres inn i rettsboken, for så å
undertegnes av partene og rettens medlemmer. Som det fremgår av rettsforliket (se
vedlegg), er ikke det signert av partene og dommeren i rettsboken.
Ber derfor om at tvangssalg avsluttes, med umiddelbar virkning og at det gis bekreftelse om
at tvangssalg har opphørt.

28. april 2017

________________
Lars Føleide

	
  

OSLO BYFOGDEMBETE
Dok 27

Lars Rune Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo

Deres referanse

Nils Martin Sønderland

-

Vår reteranse

Dato

16-1 8865 5TVA-OBYF/2

05 .05 .20 17

Lars Rune Føleide

Det vises til brev av 28. april 2017.
Retten er kjent med at Borgarting lagmannsrett 30. mars 2017 har avvist anken over
rettsforlik inngått i Oslo tingrett 10. oktober 2016.
Det er derfor ikke grunnlag for å avslutte sak om oppløsning av sameie ved tvangssalg av gnr
149, bnr 160 i Oslo.

byfogdembete
!‘

dommer

Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo

22 99 92 00

Erik Mehus Sjursen

Kontoradresse

Telefaks

Telefon

Oslo tinghus, C.]. Hambros plass 4, Oslo

22 99 93 00

Bankgiro

Orga nisasjonsn ummer
97471 3578

Ekspedisjonstid

lnterneWE-post

08.00-15.45 fSommerl 5.00) www.domstol. no/obyf
oslo.byfogdembetedomstot.no

10. mai 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Oslo Byfogdembete
C. J. Hambros plass 4
0164 Oslo

Avslutte tvangssalg
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Det stemmer som dommer Sørensen påpeker i brev av 5. mai 2017, at Føleide sendte inn
en ankeerklæring med rettinger 6. januar 2017 etter å ha blitt henvist til tvisteloven § 29-9 av
tingrettsdommer Arild Nesdal om hva en anke må inneholde.
25. april ble Føleide gjort kjent med ny informasjon i saken hvor konklusjonen er at
rettsforliket er ugyldig.
Rettsforliket er i strid med tvisteloven § 19-11. Rettsforlik skal føres inn i rettsboken, for så å
undertegnes av partene og rettens medlemmer. Som det fremgår av rettsforliket (se
vedlegg), er ikke det signert av partene og dommeren i rettsboken.
Oslo Byfogdembete gjøres herved kjent ved at dokumentet lagt til grunn for
tvangsoppløsning av sameie er ugyldig. Ber derfor om at oppløsing av sameie ved
tvangssalg av gnr 149, bnr 160 i Oslo avsluttes.

10. mai 2017

________________
Lars Føleide

	
  

OSLO BYFOGDEMBETE
Dok 29
Lars Rune Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim

Deres referanse

Nils Martin Sønderland

-

Vår referanse

Dato

16-1 8865 5TVA-OBYF/2

1505.2017

Lars Rune Foleide

Det vises til brev av 10. mai 2017.
Som nevnt i brev av 5. mai 2017 er retten kjent med at anke over rettsforlik av 10. oktober
2016 er avvist.
Oslo byfogdembete legger dette til grunn for den videre behandling av sak om oppløsning av
sameie ved tvangssalg av grn. 149, bnr. 160 i Oslo.
Forøvrig bemerkes at du som vedlegg til dine bemerkninger til begjæring om oppløsning av
sameie har fremlagt kopi av underskrevet rettsforlik av 10. oktober 2016.

Oslo byfogdembete

dommer

Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 8003 Dep., 0030 Oslo

22 99 92 00

Marit Gjøvåg Khoury

Kontoradresse

Telefaks
22 99 93 00

Telefon

Oslo tinghus, C.], Hambros plass 4, Oslo

Bankgiro

Organösasjonsnummer
974713578

Ekspedisjonstid

lnternettlE-post

08.00-1 5.45 (Sommerls.00) www.domstol.nolobyf
oslo.byfogdembeledomsloI. no

16. mai 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Oslo Byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Avslutte tvangssalg
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Oslo byfogdembete ved dommer Sørensen viser til brev av 5. mai og 15. mai 2017 at
Borgarting lagmannsrett har 30. mars 2017 avvist anken sendt 6. januar 2017. Videre
henviser dommer Sørensen av brev 15. mai 2017 at Føleide i sitt vedlegg har fremlagt kopi
av underskrevet rettsforlik. Dette medfører ikke riktighet, da det ikke eksisterer noe
underskrevet rettsforlik i henhold til norsk lov. Rettsdokumentet ”Rettsbok og
hevingskjennelse”, side 2, er uten signaturer (se bilag 1).
Av brev 28. april og 10. mai 2017 er Oslo byfogdembete gjort oppmerksom på at rettsboken
ikke er undertegnet i henhold til de krav som er beskrevet i tvisteloven § 19-11:
Tvisteloven § 19-11. Inngåelse av rettsforlik
(1) Rettsforlik føres inn i rettsboken.
(2) Rettsforliket skal undertegnes av partene og rettens medlemmer.
Av brev 10. mai ble Oslo byfogdembete gjort kjent med ny informasjon av 25. april 2017.
Kjennelsen av Borgarting lagmannsrett har dato 30. mars 2017 og inneholder av denne
grunn ikke ny informasjon av 25. april 2017 i brev av 28. april Føleide ba Oslo byfogdembete
ta stilling til.
Fremfor å henvise til en kjennelse av eldre dato før ny informasjon ble kjent og uriktig legge
ned påstand om at rettsforliket er underskrevet i henhold til tvisteloven § 19-11 punkt 1 og 2,
oppfordres Oslo byfogdembete å ta stilling til ny informasjon gitt av brev 28. april, 10. mai og
ytterligere spesifisert og utdypet i dette brevet av 16. mai 2017.
Rettsforliket er i strid med tvisteloven § 19-11. Rettsforlik skal føres inn i rettsboken, for så å
undertegnes av partene og rettens medlemmer. Som det fremgår av rettsforliket (se bilag 1),
er ikke det signert av partene og dommer Arild Nesdal i rettsboken. Se bilag 2 for rettsbok av
Frostating lagmannsrett som er riktig ført i henhold til tvisteloven § 19-11, hvor rettsforliket er
undertegnet av alle partene og kst. lagdommer Sven-Jørgen Lindsetmo.
Oslo byfogdembete er nå gjort kjent med at dokumentet lagt til grunn for tvangsoppløsning
av sameie er ugyldig. Oppløsing av sameie ved tvangssalg av gnr 149, bnr 160 i Oslo må
følgelig avsluttes. Ber om bekreftelse på at Oslo byfogdembete har avsluttet tvangssalget.
16. mai 2017
________________
Lars Føleide
	
  

12/21/2017

Gmail - HASTER: [16-188655] Ny dommer

Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

HASTER: [16188655] Ny dommer
Vik, Inga Merethe <Inga.Merethe.Vik@domstol.no>
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Tue, Sep 19, 2017 at 11:56 PM

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
Date: tirsdag 19. sep. 2017, 16.51
To: Oslo byfogdembete (postmottak) <obyfpost@domstol.no>, Vik, Inga Merethe
<Inga.Merethe.Vik@domstol.no>
Subject: HASTER: [16188655] Ny dommer
Hei!
Ber om at sak 16188655TVAOBYF/2 overføres til dommer Hilde Kolberg Strømme. Se vedlagt brev adressert til
sorenskriver Inga Merethe Vik.
På forhånd takk!

Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
 Forwarded message 
From: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
Date: Tue, Sep 19, 2017 at 4:43 PM
Subject: HASTER: [16188655] Oppsettende virkning
To: Oslo Byfogdembete <oslo.byfogdembete@domstol.no>, "Oslo byfogdembete (postmottak)"
<obyfpost@domstol.no>, Ole Christian Wenstøp Sørensen <ole.christian.wenstop.sorensen@domstol.no>
Hei!
Viser til brev av 15. september. Vedlagt følger et svar.
Da dommer Sørensen ikke har tatt stilling til ny informasjon gitt i brev av 12. september, ber Føleide fortsatt om at det
gis oppsettende virkning.
På forhånd takk!

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=1QCYKmIiAi4.en.&view=pt&msg=15e9c24a1d2e8d98&q=Inga.Merethe.Vik%40domstol.no&q…

1/1

19. oktober 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Ber om svar
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Føleide ber om at dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen utdyper hans påstand i brev av
15. mai (bilag 1) om at rettsboken side 2 er signert i henhold til krav i tvisteloven § 19-11:
Forøvrig bemerkes at du som vedlegg til dine bemerkninger til begjæring om
oppløsning av sameie har fremlagt kopi av underskrevet rettsforlik av 10. oktober
2016.
Vedlegg til brev av 10. mai har overhodet ingen signaturer (bilag 2).
Dommer Sørensen har ved flere anledninger blitt bedt om å utdype hans påstand om at
rettsboken side 2 er signert i henhold til krav i tvisteloven § 19-11, først i brev av 16. mai, så
i brev av 23. juni, brev av 10. juli, brev av 18. august, brev av 19. september og senest i brev
av 16. oktober. Sørensen er bedt om å svare på de brev han har fått, men Føleide blir bare
møtt med stillhet og unnvikelse.
Ber om at Oslo byfogdembete ved dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen denne gangen
utdyper påstand om vedlegg til brev av 10. mai er signert av partene og rettens medlemmer,
som tvisteloven § 19-11 krever av et rettsforlik.
Kommer det ikke noe svar vil Føleide starte tirsdag 24. oktober med å gjøre politikere
oppmerksom på at en dommer ved Oslo byfogdembete ikke svarer på henvendelser og ved
utgangen neste uke vil han ha kontaktet alle i Stortinget. Når alle politikere er gjort
oppmerksom på at spørsmål stilt 16. mai mer enn 5 måneder senere enda ikke er besvart,
vil Føleide fortsette på listen og kontakte alle dommere, alle advokater, alle jusprofessorer
og alle jusstudenter. Er det da enda ikke kommet noe svar, vil alle mediehus – store og små
– bli gjort oppmerksom på ugjerningen.

19. oktober 2017

________________
Lars Føleide

	
  

OSLO BYFOGDEMBETE
Dok 29
Lars Rune Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim

Deres referanse

Nils Martin Sønderland

-

Vår referanse

Dato

16-1 8865 5TVA-OBYF/2

1505.2017

Lars Rune Foleide

Det vises til brev av 10. mai 2017.
Som nevnt i brev av 5. mai 2017 er retten kjent med at anke over rettsforlik av 10. oktober
2016 er avvist.
Oslo byfogdembete legger dette til grunn for den videre behandling av sak om oppløsning av
sameie ved tvangssalg av grn. 149, bnr. 160 i Oslo.
Forøvrig bemerkes at du som vedlegg til dine bemerkninger til begjæring om oppløsning av
sameie har fremlagt kopi av underskrevet rettsforlik av 10. oktober 2016.

Oslo byfogdembete

dommer

Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 8003 Dep., 0030 Oslo

22 99 92 00

Marit Gjøvåg Khoury

Kontoradresse

Telefaks
22 99 93 00

Telefon

Oslo tinghus, C.], Hambros plass 4, Oslo

Bankgiro

Organösasjonsnummer
974713578

Ekspedisjonstid

lnternettlE-post

08.00-1 5.45 (Sommerls.00) www.domstol.nolobyf
oslo.byfogdembeledomsloI. no

10. mai 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Oslo Byfogdembete
C. J. Hambros plass 4
0164 Oslo

Avslutte tvangssalg
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Det stemmer som dommer Sørensen påpeker i brev av 5. mai 2017, at Føleide sendte inn
en ankeerklæring med rettinger 6. januar 2017 etter å ha blitt henvist til tvisteloven § 29-9 av
tingrettsdommer Arild Nesdal om hva en anke må inneholde.
25. april ble Føleide gjort kjent med ny informasjon i saken hvor konklusjonen er at
rettsforliket er ugyldig.
Rettsforliket er i strid med tvisteloven § 19-11. Rettsforlik skal føres inn i rettsboken, for så å
undertegnes av partene og rettens medlemmer. Som det fremgår av rettsforliket (se
vedlegg), er ikke det signert av partene og dommeren i rettsboken.
Oslo Byfogdembete gjøres herved kjent ved at dokumentet lagt til grunn for
tvangsoppløsning av sameie er ugyldig. Ber derfor om at oppløsing av sameie ved
tvangssalg av gnr 149, bnr 160 i Oslo avsluttes.

10. mai 2017
________________
Lars Føleide

	
  

9. desember 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Økonomisk utroskap utført av medhjelper Rød
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Føleide varslet dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen ved Oslo byfogdembete
12. november 2017 om at Finn.no annonsen har blitt deaktivert (www.finn.no/100983392)
av rettsmedhjelper Marius A. Rød. Dette er brudd på tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11
ettersom advokat Rød er pålagt å gjøre det som gir størst utbytte. Likevel har Oslo
byfogdembete ved dommer Sørensen i brev av 28. november 2017 nektet å gjøre noe.
Dette skjedde etter at Oslo byfogdembete 5. november 2017 fikk en klage på 219 sider
grunnet lovbrudd utført av medhjelper Marius A. Rød. Denne klagen ble avvist av dommer
Ole Christian Wenstøp Sørensen 10. november 2017. Anmodninger om å bli tildelt en ny
medhjelper har blitt nektet.
Føleide har derfor vært nødt å anmelde advokat Marius A. Rød for økonomisk utroskap
(bilag 1).
Advokat Rød har bedt namsmannen bortvise leietakere ved Lyngveien 40 med begrunnelse
i tvangsfullbyrdelsesloven § 5-9 Saksøktes opplysningsplikt m m, uten at paragrafen gir slik
myndighet. Advokat Marius A. Rød jobbet 2006 – 2007 som saksbehandler innen
tvangsfullbyrdelse ved Namsfogden i Oslo. Medhjelper Rød har ved 2 anledninger bedt
namsmannen om bistand, hvor han ved begge tilfeller har unnlatt å ta med side 2 i
rettsdokumentet av 10. oktober 2016. Denne siden er uten signaturer og oppfyller dermed
ikke krav i tvisteloven § 19-11.
Føleide har ved flere tilfeller opplyst Oslo byfogdembete om at dette rettsdokumentet ikke
oppfyller krav i tvisteloven § 19-11, avtaleloven § 30, § 31 og § 36. Dokumentet er følgelig
ikke gyldig og gir ikke noe grunnlag for påstand om sameie. Dette er ytterligere forklart og
dokumentert i brev av 3. desember med kravoppstilling for Lyngveien 40.
Oslo byfogdembete fikk 20. november 2017 et nytt brev hvor brev til medhjelper Rød var
vedlagt (bilag 2). Føleide hadde bedt om en forklaring på hvordan det å deaktivere Finn.no
annonsen ville medvirke til størst utbytte. Føleide ba også om at annonsen ble reaktivert og
at all kommunikasjon med budgiver ble utlevert. Som forklart i brevet av 20. november 2017
var det utfordrende å oppnå kommunikasjon med medhjelper Marius A. Rød, som ikke
hadde svart på epost av 17. november 2017. Per dags dato har rettsmedhjelper Rød ikke
forklart hvordan det å gjøre Finn.no annonsen inaktiv medvirker til størst utbytte. Advokat
Rød har ikke reaktivert annonsen. Og heller ikke utlevert all kommunikasjon med budgiver.
Føleide kunne også i brev av 20. november 2017 opplyse om at medhjelper Rød ikke hadde
videreformidlet for saksøkte at det var kommet inn bud 16. og 17. november 2017, på trass
av at advokat Rød tidligere har sagt at bud på eiendommen ville bli videreformidlet.
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I brev av 27. november 2017 for Oslo byfogdembete er det vedlagt et kopi av brev til
Statsminister Erna Solberg, hvor det forklares at måten medhjelper Rød tilbakeholder
informasjon oppleves av Føleide som ”nok et eksempel på juridiske overgrep og grov
maktmisbruk”. Advokat Marius A. Rød visste utmerket godt at 20. november 2017 var
innsigelsesfrist i henhold til forrige bud som ble gitt og at medhjelper Rød ved å tilbakeholde
informasjon ville påføre Føleide enorme mengder stress. Dette er særdeles uetisk, moralsk
forkastelig, ikke i tråd med norsk lovgivning og ikke i henhold til tidligere avtale mellom Rød
og Føleide. Når kravoppstilling og innsigelse sammenlagt kom på 416 sider, er det klart at
dette representerer mye stress for Føleide. Stress som kunne vært unngått om medhjelper
Rød faktisk hadde gitt beskjed 16. og 17. november 2017 om at det var kommet inn nye bud
på eiendommen.
I brev av 22. november 2017 (bilag 3) kommer Føleide overfor Oslo byfogdembete med
opplysninger om nye lovbrudd. Det er blitt avdekket og dokumentert at advokat Marius A.
Rød har feilinformert leietakere ved Lyngveien 40. Det er tydelig at både medhjelper og
saksøker Nils Martin Sønderland har benyttet enhver anledning til å sabotere og terrorisere
leietakere i håp om at de skal melde flytting.
Føleide skrev et prosesskriv 29. oktober 2017 til Borgarting lagmannsrett (bilag 4) i en anke
grunnet en kjennelse ved Oslo tingrett som urettmessig avviste en begjæring om
oppfriskning, når Føleide hadde tatt ut en stevning bare 3 dager etter at forholdet stevningen
var begrunnet med ble oppdaget (tvisteloven § 19-12). Dette prosesskrivet inneholdt
følgende tekst:
Jeg fikk videresendt en tekstmelding som viser godt hvordan Sønderland
terroriserer leietakerne – min eneste inntektskilde:
Hvorfor lar du verandaen døra mi stå på fult gap? Hvorfor er alle lys i huset
på? Hvorfor er alles rom helt åpne når de var lukket da du kom? Hvorfor er
det ekstra 2 par med sko på rommet mitt??! Hva er det her for no opplegg
nils?
Som det er opplyst om i innsigelsen til forleggelse av bud, har saksøker Nils Martin
Sønderland brutt avhendingslova § 3-7 og § 3-8 når han ikke opplyser om vanninnsig i
kjelleren. I takst av 2005 (www.2005.Lyngveien40.info) opplyses det om vanninnsig i
kjelleren, noe Sønderland er svært godt kjent med. Når han ikke opplyser om dette ved
befaring med takstmann 31. mai 2017 bryter Sønderland hans plikt av avhendingslova § 3-7
og § 3-8. 2017 versjon finnes her: www.2017.Lyngveien40.info. Dette har ført til et grovt
tillitsbrudd mellom kjøpere og selger. Følgelig skal retten nekte stadfestelse av budet og
saken skal heves. Som det kommer frem av tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30:
Retten skal nekte et bud stadfestet dersom:
(a)
det er sannsynlig at fornyede salgsforsøk vil lede til større utbytte,
(b)
budet ikke dekker samtlige heftelser med bedre prioritet enn saksøkerens
krav,
(c)
budet ikke er bindende for byderen etter alminnelige avtalerettslige regler,
(d)
saksøkte har oppfylt saksøkerens krav, eller saken av annen grunn skal
heves etter § 5-17 jf § 6-1,
(e)
budet er inngitt i strid med § 2-11,
(f)
det foreligger en annen feil som ikke er avhjulpet og som ikke settes ut av
betraktning etter § 5-6 annet ledd, når feilen åpenbart har hatt betydning for salget.
Nekter retten stadfestelse, skal saken heves dersom nektelsen skyldes forhold som
ikke kan avhjelpes eller retten finner det klart at det ikke kan oppnås bud som dekker
samtlige heftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav.
Saksøker Nils Martin Sønderland gjorde under befaring med takstmann 31. mai 2017 en feil
som ikke er avhjulpet. Dette er forhold som ikke kan avhjelpes.
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Følgelig skal retten nekte stadfestelse og heve saken. Saksøkte har i kravoppstilling av
3. desember 2017 fremmet dekning for kr 27 215 599,23 pluss forsinkelsesrente. Bare
forsinkelsesrentene alene utgjør kr 2.3 millioner siste året, som er mer enn hva budet på
kr 9.1 millioner overstiger dagens boliglån på kr 6.93 millioner. Følgelig skal saken heves når
det ikke er oppnådd bud som dekker samtlige heftelser med bedre prioritet enn saksøkerens
krav. Spesielt satt i lys av at saksøkerens krav ikke er gyldig. Rettsdokumentet av
10. oktober 2016 oppfyller ikke krav i tvisteloven § 19-11, avtaleloven § 30, § 31 og § 36.
Før dette dokumentet ble produsert fikk saksøker Nils Martin Sønderland avslag på
begjæring om tvangsoppløsning av sameie ved Oslo byfogdembete (bilag 5).
Dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen gav under en telefonsamtale 27. november 2017
uttrykk for de beste ønsker i søken etter å få brukt forkjøpsretten. Føleide kunne i brev av
28. november 2017 (bilag 6) opplyse om medhjelper Marius A. Rød har kontaktet banken
hvor Føleide har hans boliglån (DnB) uten at Føleide forstod motivasjonen bak dette.
Føleide har ikke misligholdt hans betalingsforpliktelser overfor banken og har derimot siden
10. november 2017 prøvd å få innvilget en opplåning fra kr 6.93 millioner til kr 8.8 millioner
(60% belåning) med avdragsfrihet i 5 år. Føleides finansrådgiver i DnB kunne opplyse om
dette i en epostutveksling:
Hei, Lars.
Da jeg har sett mer over saken så kommer det frem at boligen din er under salg? Jeg
får ikke opp alle detaljene rundt saken, men det er visstnok en sak ved Bring
Hodneland Advokat v/Marius A.
Føleide kunne i hans brev av 28. november 2017 (bilag 6) opplyse om at han tolker slike
fremstøt av advokat Rød som forsøk på sabotere muligheten Føleide har for å få innvilget et
nytt lån på kr 8.8 millioner med en ny medlåner. Maks tillatte opplåning er på 85%, som gjør
at Føleide har mulighet for å få innvilget et lån pålydende kr 12.47 millioner.
Føleide har tatt i bruk Facebook annonsering i søken etter en medlåner, og er den dag i dag
i dialog med flere interessenter – hvor én medlåner allerede har sagt ja:
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Det er derfor brutalt smertefullt å oppdage at håpet Føleide har for å kunne delta i en
budrunde opp til kr 12.47 millioner, har blitt sabotert av økonomisk utroskap. Medhjelper
Marius A. Rød har opplyst DnB om et pågående tvangssalg og har ettertrykkelig bedt DnB
om at opplåning ikke vil bli gitt uten hans eksplisitte samtykke (bilag 7). På side 81 og 82
under foreleggelse av bud av 27. oktober 2017, er det gitt et svar på brev av 23. oktober fra
Inese Bundule hos DnB:
Vi bekrefter også at ovennevnte sikkerhet(er) ikke vil bli opplånt uten samtykke fra
Dem.
Det er ingen hemmelighet at boliglånet er på kr 6.93 millioner, noe medhjelper Rød enkelt
kunne ha funnet ut ved å kontakte saksøker Nils Martin Sønderland eller saksøkte Lars
Føleide. Boliglånet er ikke og har aldri vært misligholdt.
leva Gavritenkova hos DnB kunne 7. november 2017 bekrefte (bilag 8):
Vi bekrefter også at ovennevnte sikkerhet(er) ikke vil bli opplånt uten samtykke fra
Dem.
Og Gatis Smagars hos DnB kunne 20. november 2017 bekrefte (bilag 9):
Vi bekrefter også at ovennevnte sikkerhet(er) ikke vil bli opplånt uten samtykke fra
Dem.
Det er vanskelig nok å få innvilget et lån i direkte kontakt med finansrådgiver hos den lokale
filialen. Den økonomiske utroskapet og den økonomiske saboteringen utført av
rettmedhjelper Marius A. Rød har gjort at autoriserte finansrådgiver Eirik Nordback hos DnB
nå har henvist Føleide til spesialavdelingen i DnB (bilag 6), som gjør ytterligere innsats
nærmest umulig. Følgelig foreligger det feil som ikke er avhjulpet. Dette er forhold som ikke
kan avhjelpes da skaden medhjelper Marius A. Rød har påført kundeforholdet Føleide har til
DnB er uopprettelig. Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 skal retten nekte stadfestelse og
heve saken.

9. desember 2017

________________
Lars Føleide
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20. november 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Ny rettsmedhjelper: Reaktivere Finn annonse
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2

Føleide ba medhjelper Rød 17. november om en forklaring på hvorfor Finn
annonsen ble gjort inaktiv 31. oktober. Føleide har nå sendt et brev (bilag 1).
Føleide ba samtidig om at annonsen gjøres aktiv igjen, da Føleide ønsker å holde en
annonsert visning. Dette vil medføre økt sannsynlighet for større utbytte.
Ved 2 tilfeller ringte Føleide 20. november Bing Hodneland advokatselskap. Ved
andre forsøk fikk Føleide forespørsel om å bli ringt tilbake. Føleide svarer ja, men ble
aldri ringt tilbake.
Føleide ringte mobiltelefonen til advokat Rød 3 ganger og sendte en tekstmelding.
Uten å få svar.
Advokat Marius A. Rød har tidligere meddelt at innkommende bud vil bli
videreformidlet til Føleide. Først mandag 20. november fikk Føleide vite av Rød at
det kom inn bud på boligen 16. november og 17. november.
Føleide opplever det som utfordrende å forholde seg til en medhjelper som ikke
samarbeider og ber derfor retten oppnevne en ny medhjelper.

20. november 2017

________________
Lars Føleide
	
  

20. november 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Marius Andreas Rød
Bing Hodneland advokatselskap DA
Postboks 1903 Vika
0124 Oslo

Reaktivere Finn annonse
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
17. november ble følgende e-post sendt til rettsmedhjelper Marius A. Rød med kopi til
dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen og Oslo byfogdembete:
Hei Marius,
Ber med dette om at du utreder for hvorfor Finn annonsen ble gjort inaktiv 31.
oktober.
Ber om at annonsen gjøres aktiv igjen.
Ber også om at du utleverer og gjør tilgjengelig for retten og rettighetshavere all
kommunikasjon du har hatt med Svein Anders Haugen.
På forhånd takk!
Annonsen er fortsatt inaktiv. Og advokat Rød har ikke svart.
Ved 2 tilfeller ringte Føleide Bing Hodneland advokatselskap. Ved andre forsøk fikk
Føleide forespørsel om å bli ringt tilbake. Føleide svarer ja, men ble aldri ringt tilbake.
Føleide ringte mobiltelefonen 3 ganger og sendte en tekstmelding. Uten å få svar.

Noe så enkelt som å holde annonsen aktiv frem til fristen for å fremme en innsigelse vil
medføre økt sannsynlighet for større utbytte. Det faktum alene at dette ikke vært gjort
tilsier at retten skal nekte budet for stadfestet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30.
Advokat Marius A. Rød har tidligere meddelt at innkommende bud vil bli videreformidlet
til Føleide. Først mandag 20. november fikk Føleide vite av Rød at det kom inn bud på
boligen 16. november og 17. november. Ber om at rettighetshavere opplyses om bud
fortløpende.

20. november 2017

______________________
Lars Føleide

22. november 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Ny rettsmedhjelper: Juridisk overgrep
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2

Føleide ba medhjelper Rød 17. november om en forklaring på hvorfor Finn
annonsen ble gjort inaktiv 31. oktober. Advokat Marius A. Rød har i brev av 21.
november ikke klart å redegjøre for hvorfor det å gjøre Finn annonsen inaktiv er
medvirkende for å oppnå høyest mulig utbytte.
Advokat Rød har heller ikke reaktivert annonsen (bilag 3). Og medhjelper Marius
Rød har heller ikke utlevert all kommunikasjon med budgiver Svein Anders Haugen.
Dette regner Føleide å være en innrømmelse av å være skyldig i økonomisk
kriminalitet og Føleide ber retten oppnevne ny rettsmedhjelper for ny salgsinnsats på
nyåret.
Advokat Marius A. Rød har tidligere begått lovbrudd når han ba namsmannen
bortvise leietakere ved Lyngveien 40 med begrunnelse i tvangsfullbyrdelsesloven
§ 5-9 Saksøktes opplysningsplikt m m, uten at paragrafen gir slik myndighet:
Det er klart behov for å gjennomføre visninger av eiendommen uten at
saksøkte og leietakere er til stede.
…
På bakgrunn av overnevnte ber vi om bistand fra Namsfogden i Oslo i
henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 5-9, for å få gjennomført visninger i
angjenliggende bolig.
Dette brevet av Rød til namsmannen 25. august har medført at 2 ansatte i
Namsfogden i Oslo har blitt anmeldt til Spesialenheten for Politiet. Retten ble gjort
kjent med dette i brev av 5. november 2017.

	
  

Føleide har innhentet bekreftelse fra ytterligere en leietaker (Magnus Strøm) om at
de blitt bortvist fra eiendommen (bilag 1):
ble bortvist fra eiendommen under visning ved tidligere visning
Videre skriver leietaker Magnus Strøm (bilag 1):
Mangel på trivsel kommer av stadig visninger uten forvarsel eller såvidt
informert om dagen før. Denne feiden du og Nils har går direkte utover oss i
huset.
I tillegg får jeg vite av andre leietakere at advokat Marius A. Rød har sagt at
leietakerne må flytte i februar. Dette medfører ikke riktighet og er således en
feilopplysning fra advokaten. Videre skriver Jukka Kellman (bilag 2) at medhjelper
oppnevnt av Oslo byfogdembete Marius A. Rød har rådet alle leietakere ikke å
betale mer leie ettersom leieforhold på eiendommen vil bli satt til side. Føleide
opplever dette som et juridisk overgrep, da husets leieinntekter er Føleides eneste
inntektskilde. Videre underbygger dette lovbrudd utført av Rød retten ble kjent med
5. november og mistanke om korrupsjon når Rød pådrog seg når har gjorde Finn
annonsen inaktiv, noe retten ble gjort kjent med i brev av 12. november. Uttalelser av
leietaker Jukka Kellman (bilag 2) gjør det mer åpenbart at budgiver Svein Anders
Haugen og medhjelper Marius A. Rød har et økonomisk samarbeid, hvor det inngår
penger under bordet:
Ellers ber jeg om en henvisning til vår korrespondens og brev fra advokaten
at jeg må flytte i februar. Saksbehandleren om huset råder alle i huset at ikke
betale mer leie ettersom leieforhold på eiendommen settes til side.
Ber om at Oslo byfogdembete slår hardt ned på slike lovbrudd utført av medhjelper
Marius A. Rød og retten tar grep for at rettighetshaverne ikke blir skadelidende for
slike juridiske overgrep.
22. november 2017

________________
Lars Føleide
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Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

[L40] Reduksjon av husleie
Magnus Strøm <mm_s_92@hotmail.com>
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Mon, Nov 13, 2017 at 10:40 AM

Da sier 6400, for nå.
ble bortvist fra eiendommen under visning ved tidligere visning og Badet har fortsatt mugg og lekker.

Fra: zyronbackup@gmail.com <zyronbackup@gmail.com> på vegne av Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
Sendt: 13. november 2017 04:16
Til: Magnus Strøm
Kopi: Lars Foleide
Emne: [L40] Reduksjon av husleie

Hei Magnus,
Det er selvsagt beklagelig at feiden med Nils går utover andre.
Men du er ikke pålagt å samarbeide med Nils. Det er bare å si nei. I utgangspunktet skal både advokat Marius A. Rød og Nils Martin
Sønderland innhente bistand fra Namsfogden i Oslo for å ta seg inn i boligen. Dette har kun blitt gjort ved ett tilfelle, 20. september 2017.
Forstår jeg riktig at du denne dagen ble bortvist fra eiendommen?
De har ikke myndighet for å kunne bortvise leietakere. Eneste de skal kunne gjøre er å bruke låsesmed for å ta seg inn i boligen.
Jukka har fått beskjed om finne en løsning på utfordringer med støy fra hund.
Oppvaskmaskin ble grundig testet i august og da fungerte den helt fint. Dersom jeg ikke får beskjed om at noe er i ustand, kan jeg heller ikke
gjøre noe for å utbedre forholdene. Ingen har gitt beskjed om at oppvaskmaskinen ikke fungerer..
Hva gjelder visninger så har annonsen på Finn vært inaktiv siden 31. oktober, så det er ingen aktuell problemstilling for fremtiden. Har allerede
funnet én medlåner og når medlåner #2 er på plass, vil jeg kunne bruke forkjøpsretten. Midler vil samtidig bli gjort tilgjengelig, slik at feil og
mangler på eiendommen vil kunne utbedres.
Kan gi redusert leie til kr 6400 frem til 15. januar 2018. Om det er ingen tegn til utbedringer vil leien kunne reduseres ytterligere til kr 5900. Ved
bedring av bostandard og trivsel betales derimot normal leie igjen på kr 6900 fra og med 15. januar 2018.
Nils Martin Sønderland og Marius A. Rød har erstatningsansvar for den skade og ulempe de påfører eiendommen og leietakerne. Medhjelper
Rød har blitt anmeldt for økonomisk kriminalitet etter at han har satt eiendomsannonsen til inaktiv status for å forhindre andre i å uttrykke
interesse for eiendommen. Vinner jeg frem med et slikt erstatningskrav med bakgrunn i flere lovbrudd utført av advokat Marius A. Rød, vil jeg
selvsagt dele dette med leietakere som urettmessig har blitt utsatt for den belastningen det er å ha fremmede møte opp uten forvarsel. Bing
Hodneland advokatselskap, hvor Marius A. Rød er partner og daglig leder, ble 16. oktober varslet om et søksmål pålydende kr 20 millioner.
Det er svært beklagelig at jeg skal måtte prioritere bruk av tid og penger (kr 6300 i ankegebyr) for å anke saker som urettmessig blir avvist av
dommere. Mangel på forutsigbarhet er også svært beklagelig og er med på å forsterke en allerede uheldig situasjon.
Satser på å finne medlåner #2 snart, slik at det nok engang er mulig å tenke langsiktig og heve husets standard.

Hei Lars
Jeg melder fra om et ønske om redusert leie fra 6900 til 5900, dette er på bakgrunn av mangler på bostanden og trivsel.
I huset er det dårlig lukt som sitter i veggene, mugg på badet, dusjen lekker, oppvask maskin fungerer ikke, problemer med støy fra hund i
underetasje. Den hunden kan ikke være hjemme alene i så lange tidsrom at det grenser til uetisk.
Mangel på trivsel kommer av stadig visninger uten forvarsel eller såvidt informert om dagen før. Denne feiden du og Nils har går direkte
utover oss i huset.
Den leien som er i dag er basert etter en standard på huset og boforhold som ikke lenger eksisterer i dag, det blir gjort for lite eller ingen ting
og det er ditt ansvar som utleier å ta hånd om.

Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Startup.House)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
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Gmail - [Lyngveien 40] Husleie
Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

[Lyngveien 40] Husleie
Jukka <jukka@jukkakellman.no>
ReplyTo: jukka@jukkakellman.no
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Wed, Nov 22, 2017 at 2:33 AM

Hei,
leien er betalt til den 28.2.2018 som du vet. Ellers ber jeg om en henvisning til vår korrespondens og brev fra advokaten at jeg må flytte i februar. Saksbehandleren om huset
råder alle i huset at ikke betale mer leie ettersom leieforhold på eiendommen settes til side. Videre har jeg svaret til dig at jeg gir ikke bort hunden min for at bo her, du skulle aldri
ens ment det alternativet, og jeg svarte også at jeg flytter istedet at gi bort hunden, ser etter annet fom den 1.3.2018 ettersom leien er betalt tils dess.
Mvh Jukka Kellman
On 22 November 2017 at 01:54:38 +01:00, Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com> wrote:
Hei Jukka,
Jeg kan ikke se å ha mottatt husleie fra deg.
Ber om at denne overføres snarest.
På forhånd takk!

Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
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(1) FINN – EKEBERG - Innholdsrik enebolig over 3 plan med attraktiv beliggenhet

Eiendom / Bolig til salgs

Fasade mot Lyngveien (1/32)
Inaktiv

EKEBERG - Innholdsrik enebolig over 3
plan med attraktiv beliggenhet
LYNGVEIEN 40, 1182 Oslo
Prisantydning

10 890 000,Formuesverdi
Kommunale avg.

3 592 417,20 000,-

Primærrom
Bruksareal
Soverom
Boligtype
Eieform
Tomteareal
Byggeår
Energimerking

303 m²
322 m²
8
Enebolig
Eier (Selveier)
930 m² (eiet)
1973
E - gul

Pris på lån
Pris på forsikring

Advokat / ansvarlig megler

Marius A.
Rød

Telefon

23 31 59 90

Mobil

901 02 309

Hjemmeside
Flere annonser fra annonsør
Rapporter svindel/regelbrudd
FINN-kode: 100983392
Sist endret: 31. okt 2017 09:13
Referanse: X15122-609X.
Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt
opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres
interessenter til å innhente komplett informasjon fra
meglerforetaket, selger eller utleier.

Hva er denne boligen solgt for tidligere?
https://www.ﬁnn.no/realestate/homes/ad.html?ﬁnnkode=100983392&fks=100983392
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Prisstatistikk

Fasiliteter
Balkong/Terrasse
Barnevennlig
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Offentlig vann/kloakk
Parkett

Peis/Ildsted
Rolig
Sentralt
Utsikt
Turterreng

Høydepunkter
Idyllisk enebolig, sentralt på Ekeberg
Flott beliggenhet i stille blindvei
Barnevennlig
Egen inngang til kjellerleilighet
Stor opparbeidet hage
Flotte turområder
Kort vei til nærbutikken
Kort vei til offentlig kommunikasjon

Beliggenhet
Idyllisk beliggende og svært innholdsrik eiendom på Ekeberg. Det er fine
solforhold på tomten og eiendommen er godt avskjermet av trær, busker og
gjerde og ligger tilbaketrukket og barnevennlig til i rolig blindvei, uten sjenerende
trafikk og støy.
Området tilhører Ekeberg skolekrets og det er kun 12 minutters gangavstand til
Ekeberg skole med fritidsordning/ aktivitetsskole. For elever på ungdomsskolen
er det 22 minutters gange til Brannfjell skole.
Det er svært kort vei til nærbutikken som ligger i samme gate. God
kollektivtransport tilknytning som buss og T-bane i umiddelbar nærhet gir kort vei
til forretninger og kjøpesentre på Bryn, Holtet og Manglerud.
Ekebergsletta ligger kun en kort spasertur fra boligen og benyttes først og fremst
til idrett, men er også en del av Oslos største parkområde. Gode tur -og
rekreasjonsmuligheter. Ekeberghallen som ligger på Ekebergsletta kan by på
badmintonbaner, håndballbaner, tennisbane, volleyballbaner og friidrett.
Aktiviteter for store og små.
På Ekeberg blir fotballturneringen Norway Cup arrangert årlig. Like ved
Ekebergsletta finner man Ekebergparken skulpturpark som kan by på både tur og
kultur.
Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og t-bane. Nærmeste
t-baneholdeplass er Ryen med to avganger hvert kvarter (linje 1 og 4)"
Boligen ligger innenfor bomringen.
Tisdavtander med bil:
Sørengkaia ca. 9 min.
Jernbanetorget ca. 11 min.
Majorstuen ca. 18 min.
Gardermoen Lufthavn ca. 35 min.

Beskrivelse
Innholdsrik enebolig med tre etasjer beliggende på populære Ekeberg. Stor pent
opparbeidet tomt.
https://www.ﬁnn.no/realestate/homes/ad.html?ﬁnnkode=100983392&fks=100983392
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Boligen har normal grei standard, men det bør beregnes større kostnader på
oppgraderinger og vedlikehold både utvendig og innvendig.
Første etasje inneholder vindfang, hall m/trapp, kjøkken, stue, bad, gang og tre
soverom. I tillegg inneholder også første etasje en bod og garasjerom.
I stuen er det muligheter for flere ulike løsninger med forskjellige sittegrupper
etter ønske og behov samt plass til stort spisebord. Stuen har også en koselig
peisovn. Stuens store vinduer og verandadører gir fantastiske lysforhold.
Kjøkkenet, som ligger i god tilknytning til stuen, har en noe eldre
kjøkkeninnredning. Det kan derfor være behov for oppgradering/vedlikehold. Det
er plass til spiseplass på kjøkkenet.
Andre etasje består av hall m/trapp, bad, stue, gang og fire soverom.
I andre etasje er det fire soverom. Det ene soverommet har direkte utgang til
takterrassen og kan fint benyttes som stue. Badet ble delvis pusset opp i 2003 og
vil derfor trenge noe oppgradering.
Kjelleren består av gang m/trapp, vaskerom, bad, kjøkken, gang, badstue,
dusjrom, kjellerstue og et soverom.
Kjelleren inneholder også bod og kryprom/kjeller (S-rom).
Det er egen inngang til kjelleren fra hagen.

Parkering og adkomst
Fra innskjørsel er det tilgang til romslig garasje som ligger i boligens første etasje.
Ellers parkering på egen tomt eller i gate.

Omkostninger
Ved eiendomsoverdragelsen påløper følgende kostnader for kjøper:
°Dokumentavgift, 2,5 % av kjøpesum, kr 302 500 (forutsatt salg til takst).
°Tinglysningsgebyr for hjemmels-overføring, kr 525,-.
°Evt. pantobligasjoner som skal tinglyses på andelen kr 525,-.
Totalt kr 303 550,-. Det tas forbehold om endringer i gebyrsatsene. Kjøper må
svare for alle kostnader knyttet til tiltredelse av eiendommen.

Annen info
Det er hovedsakelig elektrisk oppvarming i boligen. Boligen har to pipeløp som
antas å være av teglstein. Det er flere ildsteder i alle etasjer av boligen.
Underetasjen har en dobbel parafinbrenner med en innebygd tank av stål på ca.
1000 liter i krypkjeller. Megler har ingen kjennskap til varmesystemet eller tilstand.
Boligen er i dag leiet ut som flere hybler med alminnelige leiekontrakter. Dersom
eiendommen ønskes overtatt uten leieforhold, må dette angis i budskjemaet.
Kontakt megler for nærmere informasjon.

Salgsvilkår
Denne annonsen er kun et mindre utdrag av komplett salgsoppgave som angir
vilkårene for salget. Alle interessenter bes sette seg nøye inn i salgsoppgaven
med vedlegg. Komplett salgsoppgave fås ved henvendelse til advokat Marius A.
Rød, mar@binghodneland.no.

Beskaffenhet
Solrik og koselig pent opparbeidet tomt med plen, busker og trær.

https://www.ﬁnn.no/realestate/homes/ad.html?ﬁnnkode=100983392&fks=100983392
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Stor overbygget terrasse med utgang fra stue tilrettelegger for grilling og
hyggelige middagsselskaper.
Tomten er eiet, og er på 929,3 m².

Omkostninger
273300

Matrikkelinformasjon
Kommunenr: 301
Gårdsnr: 149
Bruksnr: 160

https://www.ﬁnn.no/realestate/homes/ad.html?ﬁnnkode=100983392&fks=100983392
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29. oktober 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Borgarting lagmannsrett
Postboks 8017 Dep
0030 Oslo

Prosesskriv
Sak: 17-157070
Lars Føleide, en selv-finansiert student, klarte 12. september å skrape sammen nok penger
til å betale rettsgebyret for å anke en kjennelse fra Oslo tingrett med 4 påstander:
1.
2.
3.
4.

Begjæringen om oppfriskning tas til følge.
Rettsdokumentet av 10. oktober 2016 ved Oslo tingrett erkjennes som
ugyldig
Oslo byfogdembetes kjennelse av 8. mars 2017 oppheves
Ankede part tilkjennelses saksomkostninger

For Føleide har personlig økonomi vært en formidabel utfordring siden april 2011 når han
etter å ha deltatt på en ”Ideas to Impact” konferanse bestemte seg for å dedikere resten av
hans liv til å bygge ideelle organisasjoner med formål om å støtte opp de 5 P-ene definert av
de forente nasjoner (FN):
1. People
2. Planet
3. Prosperity
4. Partnership
5. Peace
2005 kjøpte han et hus i Oslo og har siden vært den eneste som har vært oppført i
grunnboken. Føleide likviderte hans BSU konto og brukte pengene til å kjøpe møbler. Huset
har etter et mislykket salgsforsøk i 2007 og 2008 vært utleid som et bokollektiv. Det
eksisterer ingen sameiekontrakt og heller ingen avtaler som skulle tilsi at Føleide ikke er
eneeier av huset på Ekeberg.
Likevel forsøkte barndomsvenn Nils Martin Sønderland å begjære et sameie, som aldri har
eksistert, for oppløst våren 2015. Ved kjennelse i Oslo byfogdembete 7. september 2015
kom byfogddommer Steinar Iversen frem til at oppløsningsbegjæringen ikke vil tas til følge.
Nils Martin Sønderland vant da ikke frem med hans begjæring om tvangsoppløsning av
sameie.
I ettertid har det blitt produsert et dokument 10. oktober 2016 ved Oslo tingrett som bryter
med tvisteloven § 19-11 og avtaleloven § 30, § 31 og § 36.
Føleide begynte på en master i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole
(NHH) høsten 2008 og har 247.5 studiepoeng senere lært mye om økonomisk
gjeldsfinansiert vekst, krakk og kriser. April 2011, når Føleide bestemte seg for å dedikere all
energi, all tid og all fremtidig fokus til ideelle formål, vinket Føleide samtidig adjø til enhver
mulighet for å hente inn kapital fra profittmaksimerende investorer. Når ambisjonsnivået lå
høyt, hadde Føleide alle forutsetninger for å skjønne at dette ville bli vanskelig. En gigantisk
	
  

utfordring. Føleide bestemte seg for å motstå alle fristelser for å ta snarveier og vel vitende
om hvor utfordrende det ville bli økonomisk fremover, så følte Føleide samtidig en viss
lettelse. Frem til april 2011 hadde Føleide brukt uhorvelig mange år på å finne ut hvordan
det er mulig å hente inn penger utenfra og samtidig sikre at det langsiktige
samfunnsbidraget ville bestå av verdiskaping hvor mennesker blir satt i sentrum. Etter å ha
studert foreninger og stiftelser i USA (non-profits) ble det klart at det mulig å gjøre et
samfunnsbidrag globalt uten å love astronomiske avkastninger til grådige investorer.
Samtidig ble Føleide aldri trygg på dette med å hente inn investorkapital, for når selskapet til
slutt havnet på børs så har det et juridisk ansvar for å maksimere avkastningen for
aksjonærene.
Føleide visste at veien videre ville bli utfordrende ettersom det også er konkurranse blant
ideelle organisasjoner. Noen har eksistert svært så lenge, så det er vanskelig å komme opp
med noe nytt som gjør at folk gir fra seg penger uten å vite om de vil få noe tilbake. USA har
langvarige tradisjoner for frivillig innsats, så det var i det minste mulig å finne frivillige. Urban
Farming Platform (www.Nevara.org) ble forskningsprosjektet mitt, hvor potensialet var stort
for å gjøre et bidrag for både mennesker og miljøet.
Det gikk bra med doktorgraden i Innovasjon og Entreprenørskap, hvor Føleide spesialiserte
seg innen aksjonsforskning og samfunnsentreprenørskap. Hadde fått gjort mye
datainnsamling og analyser når Nils Martin Sønderland i 2013 påfører Føleide en kostnad
på kr 270.000.
Det var vanskelig å forstå hva som skjer, men i ettertid er det åpenbart at en mentalt ustabil
leietaker Per Arne Gløtta (NAV-klient) og Nils Martin Sønderland – begge Evertonsupportere – hadde laget en svært lønnsom og lukrativ plan som krevde bare ét offer:
Lars Føleide
Føleide var på overtid i USA og fikk ikke lengre inntekt fra doktorgraden. Da så Gløtta og
Sønderland sitt snitt for å oppnå noe de begge ønsket: rikdom og kontroll.
Gløtta, som på skattebetaleres regning hadde budd i huset siden 2006, følte et sterk
eierskap til huset etter å ha klippet plenen hver sommer. Sønderland hadde hele livet sett for
seg at han ville bo i en urban leilighet med kort avstand til en café. For at hans kinesiske
kjæreste skulle få oppholdstillatelse i Norge, ville de måtte gifte seg. Å bo i et bokollektiv
passet ikke inn i de tanker han hadde om hvordan livet ville være som en gift mann.
Det var bare én ting å gjøre. Å utnytte den vanskelige situasjonen Føleide hadde i
innspurten til en selv-finansiert doktorgrad i utlandet uten muligheten med sitt visum å
produsere inntekt.
Det hele var idiotsikkert. Når Sønderland og Gløtta slo seg sammen mot snille og
godtroende Lars Føleide, så ville han helt sikkert selge huset for å unngå personlig konkurs.
At Sønderland er en opportunist og gladelig bryter norsk lov for personlig vinning ble
bekreftet mai 2017 når han unnlot å opplyse om mangler ved eiendommen og brøt følgelig
avhendigsloven § 3-7 og § 3-8: www.Lyngveien40.info
Nils Martin Sønderland bekreftet i 2006 overfor megler Silje Frøyshol Kristiansen at han ikke
skulle ha eierskap i huset (bilag 1). Følgelig kan ikke Sønderland hevde at han har handlet i
god tro, når han selv har bekreftet at Føleide skal bli eneeier av huset. Det blir dermed en
urett å gi Sønderland eierskap i ettertid.
Og urett i denne saken har skjedd i hopetall. Føleide har til og med vært nødt til å klage en
advokat inn til advokatforeningen for brudd på Regler for god advokatskikk (bilag 2).
Medhjelper i saken, partner, daglig leder og advokat Marius A. Rød ved Bing Hodneland
	
  

advokatselskap har også brutt loven. Med den konsekvens at Føleide ble nødt å anmelde en
seksjonssjef og en namsfullmektig ved Namsfogden i Oslo, når de utfører ønsker ytret av
medhjelper i saken uten at namsmannen kunne dokumentere myndighet til å etterkomme
hans ønske (bilag 3).
Per Arne Gløtta, en utkastet leietaker, har i mange år samarbeidet med Nils Martin
Sønderland for at Føleide skulle gå konkurs. Per Gløtta ble kastet ut 4. januar 2017 og dette
samarbeidet ble bekreftet én gang for alle når Nils Martin Sønderland møtte opp hos
Namsfogden i Oslo 1. februar 2017 med en signert leiekontrakt for å forhindre at Føleide
skulle få tillatelse til å få kastet alle tingene til Per Gløtta.
Gløtta og Sønderland kom ingen vei med et slikt stunt, og Per Gløtta ble klaget inn til
Husleietvistutvalget. Det hele endte med at Føleide ble tilkjent en erstatning på kr 99526,50
(bilag 4).
Føleide har som selv-finansiert student på 19. året ikke budsjettert med å oppleve et tap på
over kr 100.000 av en utro leietaker. Lars Føleide har vært i høyere utdanning siden 1999 og
har vanskelig for å tro hvor kynisk og ond enkelte kan tillate seg selv å være. Føleide har et
brennende ønske om å hjelpe andre, og har følgelig vanskelig for å forstå hvordan en
leietaker jeg har kjent siden 2006 kan være villig til å spille et dobbeltspill for å tilegne seg
eierskap til et hus. Det er bare forkastelig. Likevel gjør det vondt å kaste ut noen som har
budd i huset i 11 år. Spesielt med tanke på at sønnen (17) har vokset opp nesten hele livet i
dette huset. Det gjør vondt at noen kan være så ond. Det gjør også vondt å vite at noen kan
være så dum.
Men det som gjør mest vondt er å vite, forbi enhver tvil, at en person jeg har kjent siden vi
begge var 7 år gamle – på det groveste og uten betenkeligheter er villig til å gå til
frontalangrep på en barndomsvenn og bestevenn for å kunne hente ut nok verdier av et hus
han ikke eier slik at han har mulighet til å betale egenkapital på en leilighet (15%).
Det gjør vondt å følge med på alt det dumme Donald J. Trump finner på i USA, en president
som har fått diagnosen ”ondsinnet narsissist”. Sønderland gjør en doktorgrad i psykologi for
at han en vakker dag kan bli anerkjent for hans forskning. Det å kunne hjelpe folk med
psykologiske lidelser var visstnok ikke spesielt givende. Et narsissistisk personlighetstrekk.
Narsissisme er normalt i samfunnet, men Føleide sliter med å forstår hvordan Sønderland
har blitt så ond. Per Gløtta har nok hatt en påvirkning, så mye tyder på at Nils Martin
Sønderland også lider av en ”ondsinnet narsissist”-personlighetsforstyrrelse.
Det er vanskelig å bli frisk igjen. Men det som er sikkert er at slike lidelser blir bare forsterket
av å vinne frem med sine onde fremstøt.
Domstolene i Norge har dermed en enormt ansvar for å forhindre justismord, slik at
ondsinnede narsissister ikke klarer å misbruke loven og rettssystemene for å vinne frem.
Systemet er så komplekst og vanskelig at når man først har blitt dratt inn i en rettslig
prosess, så er det nærmest umulig å komme levende ut av det.
Denne anken er et godt eksempel på dette, når en ugyldighet oppdaget 25. april 2017 gjør
at klagen burde ha blitt behandlet i Oslo tingrett. En avvisning på oppfriskning krever at man
på nytt må oppdrive penger til et rettsgebyr og investere dyrbar tid til å skrive en anke. Dette
samtidig med at en parallell prosess for å få tvangssolgt et hus går sin gang.
Det er vondt og vanskelig å bearbeide den urett man utsettes for i en slik sak. Kroppen
kollapser under det stress og den økonomiske påkjenningen det er å leve i maks usikkerhet
for hva fremtiden har i vente. Det hele oppleves så urettferdig og belastende at det er ikke

	
  

bare er utfordrende å finne tid som selv-finansiert student, men også bygge opp nok
følelsesmessig styrke til å skrive sine egne sakspapir i mangel på penger til advokat.
Føleide beklager på det sterkeste ordlyden og språkbruken i dette prosesskrivet, men han
føler det er viktig at Borgarting lagmannsrett får en kontekst for å kunne forstå hele saken.
Med bakgrunn fra forskning og 64 studiepoeng på doktorgradsnivå har Føleide en forståelse
for den retorikk og språkbruk som er vanligvis brukt i juridiske saker. Og der oppstår en
beklagelig konflikt, for det å være en selv-finansiert student som jobber for en bedre fremtid
er ikke forenelig med å opparbeide nok kapital for å sikre et rettferdig utfall i en rettssak.
Av uforståelige grunner er det et prinsipp om det skal koste penger å føre saker for
rettssystemet. Dette uansett om man tar en angreps- eller forsvarsposisjon. Som selvfinansiert student har jeg litt tid å ta av, men ingen oppsparte midler. Min far døde i 2011
uten at jeg arvet penger, så ingen hjelp å få der. Min mor var hjemmeværende husmor i 20
år, så penger er ingen luksus ho har heller.
Det er heldigvis mulig å få rettshjelp (kr 100.000) gjennom en husforsikring, men det var ikke
engang nok for å dekke utgiftene i tingretten. Når Sønderland har alliert seg med en korrupt
leietaker ville det være umulig å være sikker på forutsigbarheten for stabile leieinntekter.
Noe Sønderland og Gløtta hadde full kontroll på. Alle leietakere meldte flytting etter
rettsmøtet 10. oktober 2016. Eneste inntektskilde var altså under angrep. Ondsinnede
narsissister gjør altså en grundig jobb når de først går inn for dødsstøtet.
Når man ikke har nok penger til å betale ankegebyret på kr 25.000 til Borgarting
lagmannsrett og rettshjelpen er oppbrukt, hva gjør man da? Hvordan er da rettssikkerheten
til norske borgere sikret?
Alt dette er selvsagt motparten Sønderland fullstendig klar over, da han har jobbet for å få
huset solgt siden 2013 og følgelig har gjort seg skyldig i brudd på avtaleloven.
Lars Føleide er hardtarbeidende og står på for at han skal kunne etterlate seg en verden
bedre enn den han kom inn i. Mye fokuset går rett til roten på alle utfordringer, som koker
ned til hvordan vanlige norske borgere kan bli beskyttet mot sosiopater, psykopater og
ondsinnede narsissister. Altså hvordan kan rettssikkerheten til norske borgere bli bedre?
Føleide fikk kvittet seg med Per Gløtta januar 2017, men han er stadig innom eiendommen
for å fullføre jobben. Per Gløtta bor fortsatt i området. Nils Sønderland er ofte innom for å
bistå medhjelper i tvangssalget og sprer ved enhver mulighet frykt til leietakere om at huset
skal bli solgt. Jeg fikk videresendt en tekstmelding som viser godt hvordan Sønderland
terroriserer leietakerne – min eneste inntektskilde:
Hvorfor lar du verandaen døra mi stå på fult gap? Hvorfor er alle lys i huset på?
Hvorfor er alles rom helt åpne når de var lukket da du kom? Hvorfor er det ekstra 2
par med sko på rommet mitt??! Hva er det her for no opplegg nils?
Om det lar seg gjøre, hadde det vært flott om dere kunne stille videre salgsarbeid i bero
(oppsettende virkning) frem til denne saken er ferdigbehandlet hos Borgarting lagmannsrett.
Ville vært kjedelig om dere gir medhold på alle punkt etter at huset allerede er solgt.
Føleide har en gjeld på over kr 8 millioner, som er vanskelig å betjene når domstolene i
Norge gjør sitt ytterste for få tvangssolgt hans eneste inntektsgrunnlag. Føleide har et
brennende ønske om å være en eksemplarisk borger som skaper arbeidsplasser og gjør
Norge enda bedre enn det det allerede er, men opplever at rammevilkårene er utfordrende.
For å si det mildt.

	
  

Det er vanskelig å finne ro og få allokert tid til dette med å skrive et prosesskriv når Føleide
blir omringet av kaos. Det har også vært helt håpløst å få juridisk bistand, så det eneste
Føleide har hatt å støtte seg på er rettens veiledningsplikt. Som er grunnen til at Føleide
skriver dette prosesskrivet, for etter å ha brukt nærmest en hel dag – fikk han til slutt
bekreftet at det finnes belegg i norske lover for å ta med påstand nummer 3:
3.

Oslo byfogdembetes kjennelse av 8. mars 2017 oppheves

Føleide har ikke tilgang til aktørportalen og har dermed ikke mulighet for å sende stevninger
med bilag elektronisk til domstolen, slik advokater kan gjøre. Uten tilgang til portalen vil ikke
Føleide og domstol kunne utveksle dokumenter og informasjon på en effektiv måte.
Føleide måtte derfor skrive ut 2 versjoner av anken og bestemme seg for om påstand 3
skulle tas med eller ikke, på bakgrunn av de juridiske råd han fikk hos retten.
Svært ineffektivt i forhold til det å la en advokat føre saken, men det er økonomisk umulig å
få til. Dette var svaret som kom:
--Hei
	
  
Jeg	
  har	
  fått	
  følgende	
  svar	
  fra	
  en	
  jurist	
  som	
  svar	
  på	
  din	
  henvendelse:
	
  
Retten	
  forstår	
  din	
  henvendelse	
  slik	
  at	
  du	
  lurer	
  på	
  om	
  det	
  er	
  anledning	
  til	
  å	
  anke	
  over	
  Oslo	
  
byfogdembetes	
  kjennelse	
  av	
  8.	
  mars	
  2017	
  i	
  samme	
  ankeerklæring	
  som	
  gjelder	
  Oslo	
  tingretts	
  
kjennelse	
  om	
  oppfriskning	
  av	
  8.	
  juni	
  2017.	
  Vi	
  ber	
  om	
  en	
  avklaring	
  dersom	
  dette	
  er	
  uriktig	
  
oppfattet.
	
  
Retten	
  er	
  ikke	
  kjent	
  med	
  innholdet	
  i	
  Byfogdens	
  kjennelse	
  og	
  en	
  eventuell	
  ankefrist	
  der.	
  
Kjennelsene	
  gjelder	
  forskjellige	
  saker	
  og	
  følger	
  forskjellige	
  prosesspor.	
  I	
  utgangspunktet	
  må	
  
du	
  inngi	
  egen	
  anke	
  over	
  Byfogdens	
  kjennelse	
  innen	
  ankefristen	
  som	
  gjelder	
  der.	
  Dersom	
  
ankefristen	
  der	
  er	
  oversittet,	
  må	
  du	
  antakelig	
  søke	
  om	
  oppfriskning	
  i	
  forbindelse	
  med	
  en	
  
eventuell	
  anke	
  over	
  Byfogdens	
  kjennelse.	
  Oppfriskningsspørsmålet	
  ved	
  anke	
  avgjøres	
  av	
  
lagmannsretten.
	
  
Retten	
  påpeker	
  at	
  det	
  i	
  noen	
  tilfeller	
  er	
  adgang	
  til	
  å	
  trekke	
  inn	
  «andre	
  krav»	
  ved	
  anke	
  over	
  
kjennelse	
  enn	
  de	
  krav	
  som	
  er	
  avgjort	
  i	
  saken	
  som	
  det	
  ankes	
  over.	
  Det	
  vises	
  blant	
  annet	
  til	
  
reglene	
  i	
  tvisteloven	
  §	
  29-‐4	
  annet	
  ledd	
  bokstav	
  a-‐d.	
  Med	
  forbehold	
  om	
  at	
  retten	
  ikke	
  kjenner	
  
det	
  fulle	
  innholdet	
  i	
  saken	
  fra	
  Byfogden,	
  mener	
  retten	
  at	
  gyldigheten	
  av	
  Byfogdens	
  kjennelse	
  
antakelig	
  ikke	
  er	
  et	
  «annet	
  krav»	
  i	
  denne	
  sammenheng.	
  Ved	
  å	
  ta	
  inn	
  krav	
  om	
  at	
  Byfogdens	
  
kjennelse	
  må	
  oppheves	
  i	
  anken	
  over	
  oppfriskningsspørsmålet,	
  vil	
  du	
  omgå	
  ankefristen	
  som	
  
er	
  satt	
  fra	
  Byfogdens	
  side,	
  og	
  dette	
  er	
  neppe	
  en	
  løsning	
  lovgiver	
  har	
  sett	
  for	
  seg.
	
  
Du	
  spør	
  også	
  om	
  Byfogdens	
  kjennelse	
  blir	
  opphevet	
  dersom	
  lagmannsretten	
  kommer	
  til	
  at	
  
det	
  skal	
  gis	
  oppfriskning	
  i	
  søksmålet	
  mot	
  tingretten	
  og	
  tingretten	
  kommer	
  til	
  at	
  rettsforliket	
  
er	
  ugyldig.	
  Ettersom	
  ankefristen	
  for	
  Byfogden	
  sannsynligvis	
  da	
  har	
  utløpt,	
  vil	
  en	
  slik	
  
avgjørelse	
  neppe	
  få	
  betydning	
  for	
  Byfogdens	
  kjennelse.	
  Dessuten	
  kan	
  det	
  tenkes	
  at	
  du	
  burde	
  
anført	
  ugyldighet	
  av	
  rettsforliket	
  som	
  grunnlag	
  for	
  byfogdens	
  avgjørelse.	
  For	
  øvrig	
  er	
  det	
  et	
  
poeng	
  at	
  Byfogdens	
  avgjørelse	
  uansett	
  kan	
  bygge	
  på	
  en	
  avtale	
  mellom	
  partene	
  –	
  selv	
  om	
  
avtalen	
  skulle	
  fremgå	
  av	
  et	
  rettsforlik	
  med	
  eventuelle	
  formfeil	
  som	
  kan	
  få	
  betydning	
  for	
  
rettskraften.	
  Dette	
  er	
  retten	
  imidlertid	
  ikke	
  nærmere	
  kjent	
  med.
	
  

	
  

Som	
  nevnt	
  har	
  ikke	
  retten	
  kjennskap	
  til	
  Byfogdens	
  kjennelse.	
  Dette	
  svaret	
  gis	
  dermed	
  på	
  
generelt	
  grunnlag.	
  For	
  at	
  saken	
  din	
  skal	
  vurderes	
  helt	
  konkret,	
  bør	
  du	
  vurdere	
  å	
  engasjere	
  
advokat	
  til	
  å	
  vurdere	
  spørsmålet.
	
  
	
  
Toril M. Danielsen
saksbehandler, avd. 1
C. J. Hambros Plass 4
P.b. 8023 Dep. 0030 Oslo
Tlf.: +47 22 03 54 05
Faks: +47 22 03 52 21
e-post:Toril.Marie.Danielsen@domstol.no

--Her blir Føleide oppfordret å engasjere advokat for en mer konkret vurdering av spørsmålet
mitt, men det har gjentatte ganger vist seg å være utfordrende og har til nå bare endt med
tap av dyrebar tid. Det er svært tidkrevende f.eks å klage en advokat inn til
advokatforeningen for brudd på regler for god advokatskikk. Og oppsiden er tilnærmet ikkeeksisterende. Først januar 2018 kan Føleide forvente å få et svar på klagen.
Legger derfor ved svaret fra saksbehandler Toril M. Danielsen i sin helhet (bilag 5), hvor
tvisteloven § 29-4 annet ledd bokstav a-d gir grunnlag for å ta med påstand nummer 3.
Finner retten grunnlag for å gi behold for påstand nummer 3, bes det også om at
utleggsforretning ved Namsfogden i Oslo 19. desember 2016 oppheves.

29. oktober 2017

________________
Lars Føleide
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Gmail - Anke til Borgarting lagmannsrett
Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Anke til Borgarting lagmannsrett
Danielsen, Toril Marie <Toril.Marie.Danielsen@domstol.no>
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Tue, Sep 12, 2017 at 12:33 PM

Hei

Jeg har få følgende svar fra en jurist som svar på din henvendelse:

Re en forstår din henvendelse slik at du lurer på om det er anledning l å anke over Oslo byfogdembetes kjennelse av 8. mars 2017 i samme ankeerklæring som gjelder Oslo
ngre s kjennelse om oppfriskning av 8. juni 2017. Vi ber om en avklaring dersom de e er urik g oppfa et.

Re en er ikke kjent med innholdet i Byfogdens kjennelse og en eventuell ankefrist der. Kjennelsene gjelder forskjellige saker og følger forskjellige prosesspor. I utgangspunktet
må du inngi egen anke over Byfogdens kjennelse innen ankefristen som gjelder der. Dersom ankefristen der er oversi et, må du antakelig søke om oppfriskning i forbindelse
med en eventuell anke over Byfogdens kjennelse. Oppfriskningsspørsmålet ved anke avgjøres av lagmannsre en.

Re en påpeker at det i noen lfeller er adgang l å trekke inn «andre krav» ved anke over kjennelse enn de krav som er avgjort i saken som det ankes over. Det vises blant
annet l reglene i tvisteloven § 29‐4 annet ledd bokstav a‐d. Med forbehold om at re en ikke kjenner det fulle innholdet i saken fra Byfogden, mener re en at gyldigheten av
Byfogdens kjennelse antakelig ikke er et «annet krav» i denne sammenheng. Ved å ta inn krav om at Byfogdens kjennelse må oppheves i anken over oppfriskningsspørsmålet,
vil du omgå ankefristen som er sa fra Byfogdens side, og de e er neppe en løsning lovgiver har se for seg.

Du spør også om Byfogdens kjennelse blir opphevet dersom lagmannsre en kommer l at det skal gis oppfriskning i søksmålet mot ngre en og ngre en kommer l at
re sforliket er ugyldig. E ersom ankefristen for Byfogden sannsynligvis da har utløpt, vil en slik avgjørelse neppe få betydning for Byfogdens kjennelse. Dessuten kan det tenkes
at du burde anført ugyldighet av re sforliket som grunnlag for byfogdens avgjørelse. For øvrig er det et poeng at Byfogdens avgjørelse uanse kan bygge på en avtale mellom
partene – selv om avtalen skulle fremgå av et re sforlik med eventuelle formfeil som kan få betydning for re skra en. De e er re en imidler d ikke nærmere kjent med.

Som nevnt har ikke re en kjennskap l Byfogdens kjennelse. De e svaret gis dermed på generelt grunnlag. For at saken din skal vurderes helt konkret, bør du vurdere å
engasjere advokat l å vurdere spørsmålet.

Toril M. Danielsen
saksbehandler, avd. 1
C. J. Hambros Plass 4
P.b. 8023 Dep. 0030 Oslo
Tlf.: +47 22 03 54 05
Faks: +47 22 03 52 21

epost:Toril.Marie.Danielsen@domstol.no

Send alltid en kopi til: oslo.tingrett.avd1@domstol.no

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide
Sendt: rsdag 12. september 2017 09.23
Til: Danielsen, Toril Marie <Toril.Marie.Danielsen@domstol.no>
Emne: Anke l Borgar ng lagmannsre

Hei Toril,

Jeg skal levere en anke i dag, og ønsker i den forbindelse å vite hva jeg kan og bør legge ned påstand om.

Sak nr. 17073782TVIOTIR/01

Følgende påstander er utgangspunktet:
1.

Begjæringen om oppfriskning tas til følge.

2.

Rettsdokumentet av 10. oktober 2016 ved Oslo tingrett erkjennes som ugyldig

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=6H9snhMqLA8.en.&view=pt&msg=15e75a6619a71feb&q=(in%3Ainbox%20OR%20label%3A…
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3.

Gmail - Anke til Borgarting lagmannsrett
Ankede part tilkjennelses saksomkostninger

Mitt spørsmål er om jeg også kan inkludere denne påstanden:
Oslo byfogdembetes kjennelse av 8. mars 2017 oppheves

Rettsforliket i Oslo tingrett av 10. oktober 2016, som er ugyldig, er lagt til grunn for tvangsoppløsning av et sameie.

Dersom dette dokumentet erkjennes som ugyldig, vil da Borgarting lagmannsrett også kunne oppheve en kjennelse fra Oslo byfogdembete?

Som vi ble enige om over telefon, så er altså ankefristen 15. september.

Ber om et snarlig svar, ettersom anke blir levert så snart jeg får tatt ut kr 6294 i kontanter.



Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)

Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=6H9snhMqLA8.en.&view=pt&msg=15e75a6619a71feb&q=(in%3Ainbox%20OR%20label%3A…
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OSLO BYFOGDEMBETE
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Avsagt:

07.09.2015 i Oslo byfogdembete

Sak nr.:

15-063701TVA-OBYF/2

Dommer:

Dommer Steinar Iversen

Saken gjelder:

Tvangsoppløsning av sameie

Nils Martin Sønderland
mot
Lars Rune Føleide

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

KJENNELSE
Oslo byfogdembete mottok 20 04 15 begjæring fra Nils Martin Sønderland om oppløsning
av sameie i eiendommen gnr 149 bnr 160 i Oslo. Begjæringen er rettet mot Lars Rune
Føleide.
Saksøkte Føleide har 08 06 inngitt tilsvar (prosesskriv),og det er senere utvekslet
ytterligere prosesskriv i saken.

Sønderland har i det vesentlige anført:
Selv om Føleide av særlige grunner har grunnbokshjemmel til eiendomrnen,eies den reelt
av Føleide med 2/3 og Sønderland med 1/3. Det foreligger derfor et sameie,og det kan det
føres bevis for. De 3 opprinnelige eieme.Sønderland,Føleide og Rincon,er alle inntatt som
parter i kjøpekontrakt og oppgjørsskjema,og Rincon har senere overdratt sin tredjepart til
Fø leide. Sønderland og Føleide er begge ansvarlige for boliglånet. Føleide har i
ettertid,etter kjøpet, nektet å undertegne sameieavtale. Sønderland har som medeier
medvirket til å betale lånerenter og utgifter i lO år. Føleide har unndratt seg sine
økonomiske forpliktelser for eiendommen.

Føleide har i det vesentlige a.'1ført:
Fø leide eier eiendommen alene,slik grunnboken viser. Det foreligger intet sameie.
Sønderland ble etter eget ønske medansvarlig for boliglånet i 2014. Det har foreligget
avdragsfrihet for lånet,og avdrag er derfor aldri betalt. Etter kjøpet er det Fø leide alene som
har rådet rettslig over eiendommen,jf særlig at han i 2010 inngikk avtale med tidligere eier
om kjøp av snekkerverkstedet. Sønderland har unndratt seg sine økonomiske forpliktelser
for eiendommen.

Rettens vurdering
Dersom det foreligger et sameie har hver av sameierne etter sameieloven § 15 rett til å få
sameiet oppløst. Dersom sameiegjenstanden ikke kan deles uten skade,noe som oftest vil
bli ansett å være tilfelle for fast eiendom,skal den tvangsselges. Begjæring om tvangssalg
kan tas til følge "når det ikkje er gjort motmæle mot kravet eller motmælet klårt er
grunnlaust".
l denne saken er det tatt til motmæle. Spørsmålet blir derfor om motmælet er tilstrekkelig
"klårt grunnlaust" til at oppløsning av sameie og gjennomføring av tvangssalg kan foretas.
Lovkravet og rettspraksis innebærer at det skal mye til for at innsigelser etter § 15 skal
anses klart grunnløse. Det stilles altså relativt små krav for at en begjæring skal kunne
forkastes etter denne vurderingen.
-2-
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Av lovforarbeidene,jf Otprp nr 13 1964-65 side 48,følger at adgangen til
tvangssalg/tvangsauksjon for oppløsning av sameie uten at det foreligger tvangsgrunnlag
for oppløsning (eksempelvis dom/kjennelse),er tilsiktet å skulle være begrenset hvis det er
tvist mellom partene. I rettspraksis og juridisk teori er det lagt til grunn at dersom det
kreves ytterligere bevisføring eller vurdering av de faktiske eller rettslige forhold som
innsigelsene bygger på,og disse ikke klart kan avvises som uholdbare,skal begjæringen
ikke tas til følge.
Oppløsning etter § 15 forutsetter at det foreligger et sameie. Eierspørsmålet,nærmere
bestemt spørsmålet om hvorvidt eiendommen ligger i sameie eller eneeie,er omstridt,og det
er ved avgjørelsen et åpenbart behov for ytterligere bevisføring og vurderinger.
Begge parter har anført forhold som kan være av betydning ved avgjørelsen. Føl eides
innsigelser fremstår ikke som klart grunnløse,og gjelder et sentralt spørsmål. Begjæringen
om oppløsning kan derfor ikke tas til følge av byfogdembetet,og eierspørsmålet må først
behandles i tingretten etter allmennprosessen.
Sakskostnader er ikke påstått.

SLUTNING

Oppløsningsbegjæringen tas ikke til følge

Steinar Iversen

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.
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Rettledning om ankeadgangen i sivile saker
Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer
den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av hoyere domstol. Tvisteloven har
noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger.
Ankefristen er en måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe
annet er uttrykkelig bestemt av retten. Ankefristen avbrytes av rettsferien. Rettsferie er
følgende: Rettsferiene varer fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen
påskedag, fra og med l. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med
3.januar,jf. domstolloven § 140.
Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan
gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales.

Anke ti/lagmannsretten over dom i tingretten
Lagmarrnsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på
grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen
som ligger til grunn for avgjørelsen.
Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om
formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av
ankegjenstanden er under 125 000 kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det
blant armet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å
være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken.
I tillegg kan a.'lke- uavhengig av verdien av ankegjenstanden- nektes fremmet når
lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til
enkelte krav eller enkelte ankegrunner.
Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen.
Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten
kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke.
I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og
hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis.
Ankeerklæringen skal angi:
ankedomstolen
navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
hvilken avgjørelse som ankes
om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten
krever
de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes
den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil
de bevisene som vil bli ført
grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det
den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken

Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten.
Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet
og tvilsomme når saken står for lagmannsretten.
Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten
Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen,
rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en
saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et slgønn over hensiktsmessig og
forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på
det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.
En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell
lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på
at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig.
Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer.
Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over
saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag
av feil i saksbehandlingen.
Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt
avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren
skriftlig behandling i lagmannsretten.
Anke til Høyesterett
Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.
Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt
samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den
foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av
Høyesterett. -Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.
Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger
dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke
andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende
bevisspørsmål.
Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i
lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.
Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig
behandling i Høyesteretts ankeutvalg.

28. november 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Forkjøpsrett: Tre inn på høyeste bud
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Sameigelova § 15 sier at:
”Under elles like vilkår har en sameigar førerett til å få sitt bod godteke.”
Likevel skriver medhjelper Marius A. Rød i foreleggelse av bud 20. november:
Saksøker og saksøkte har fortrinnsrett til å få sitt bud stadfestet etter sameieloven
§ 15. Ingen av partene har varslet medhjelper om å ville benytte en slik rett, som
eventuelt gir budgiveren rett til å øke sitt bud. Eventuelle bud fra partene må være
medhjelper i hende før innsigelsesfristen som angitt nedenfor er utløpt for å kunne
bli tatt i betraktning.
Oslo byfogdembete ved dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen kunne 7. november
opplyse at:
Skulle du ønske å benytte retten etter sameieloven § 15 må du gi bud før retten har
stadfestet et annet bud.
I møte med advokat Børge Haugseth (www.pretor.no/staff/borge-haugseth/) hos Pretor
Advokat AS 14. november spurte jeg om opprinnelig budgiver har mulighet for å øke sitt
bud. Advokat Børge Haugseth er en kjernekar som har tillit til av hele mitt hjerte. En mann
av integritet som fra tidligere har erfaring som tingrettsdommer. Børge Haugseth kunne
fortelle meg at dersom jeg trer inn på høyeste bud, så får ikke budgiver mulighet for å øke
sitt bud.
Hvorfor gjør da advokat Marius A. Rød et poeng i å skrive at opprinnelig budgiver vil kunne
øke sitt bud dersom saksøker og saksøkte ikke har brukt fortrinnsretten til å få sitt bud
stadfestet?
Og hvordan er det forenelig med at Oslo byfogdembete skriver at Føleide har mulighet for
å benytte forkjøpsretten etter sameieloven § 15 så lenge retten ikke har stadfestet et annet
bud?
Når Oslo byfogdembete opplyser at sameieloven § 15 gir forkjøpsrett før retten har
stadfestet et annet bud, må det vel være mulig å sende et bud til retten direkte og ikke via
medhjelper før innsigelsesfristen?
Videre har medhjelper Marius A. Rød kontakten banken min uten at Føleide kan
forstå motivasjonen bak dette. Føleide har ikke misligholdt hans betalingsforpliktelser overfor
banken og prøver derimot å få innvilget en opplåning fra kr 6.93 millioner til kr 8.8 millioner
(60% belåning) med avdragsfrihet i 5 år.

	
  

Føleide tolker derfor slike fremstøt av advokat Rød som forsøk på sabotere muligheten
Føleide har for å få innvilget et nytt lån på kr 8.8 millioner med en ny medlåner.
Bilag 1 viser svar fra finansrådgiver i DnB:
Hei, Lars.
Da jeg har sett mer over saken så kommer det frem at boligen din er under salg? Jeg
får ikke opp alle detaljene rundt saken, men det er visstnok en sak ved Bring
Hodneland Advokat v/Marius A. Rød. Det har i tillegg vært 3 purringer på lånet kun
de siste 12 månedene. Dette er noe du burde ha informert om under møtet.
Disse punktene gjør henvendelsen din hos oss vesentlig vanskeligere, og jeg tror det
er bedre om du tar kontakt med vår spesialavdelingen. Du bør også ta kontakt med
advokaten som jobber med saken for å se hvordan prosessen ligger an. Det har jeg
som sagt ingen oversikt over.
Med vennlig hilsen,
Eirik Nordback | Autorisert Finansrådgiver
Ber derfor retten avklare om det mulighet for Føleide å tre inn på høyeste bud uten at det
skal utløse en budkrig?
28. november 2017

________________
Lars Føleide

	
  

Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Endring av lånetaker på bolig
Nordback, Eirik <Eirik.Nordback@dnb.no>
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Mon, Nov 20, 2017 at 3:03 PM

Hei, Lars.
Da jeg har sett mer over saken så kommer det frem at boligen din er under salg? Jeg får ikke opp alle detaljene rundt saken, men det er visstnok en sak ved Bring Hodneland Advokat v/Marius A. Rød. Det
har i tillegg vært 3 purringer på lånet kun de siste 12 månedene. Dette er noe du burde ha informert om under møtet.
Disse punktene gjør henvendelsen din hos oss vesentlig vanskeligere, og jeg tror det er bedre om du tar kontakt med vår spesialavdelingen. Du bør også ta kontakt med advokaten som jobber med saken
for å se hvordan prosessen ligger an. Det har jeg som sagt ingen oversikt over.

Med vennlig hilsen,

_______________________________________________

Eirik Nordback | Autorisert Finansrådgiver |
Personmarked | DNB Trondheim

DNB Bank ASA
Besøksadresse: Torvet, Munkgata 22 | Trondheim
Mob: +47 995 90 974 | Kundeservice: 915 04 800 – åpent hele døgnet
Epost: eirik.nordback@dnb.no | www.dnb.no

Følg oss gjerne på: Twitter | Facebook

__________________________________________________

Husk å ta kontakt med meg dersom du:
 skal kjøpe, selge eller bytte bolig
 kjenner noen som vurderer å bytte bank
 ønsker tilbud på skade og/eller personforsikring

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide
Sendt: 16. november 2017 01:32
Til: Nordback, Eirik
Emne: Re: Endring av lånetaker på bolig

Hei Eirik,

Takk for kontaktinformasjonen.

I spørsmålet om å få innvilget et lån pålydende kr 8.8 millioner har vi konkludert med at vi trenger én medlåner til.

Men dersom man antar at alt annet enn studiegjeld betales ned, vil dere da kunne godkjenne ny medlåner uten opplåning?

Boliglånet er nå på kr 6.93 millioner, så dersom søknad om nytt boliglån er på akkurat samme beløp  vil dere da kunne godkjenne søknaden med forutsetning om at alt annet enn studiegjeld blir betalt ned?

På forhånd takk!



Best Regards,

Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)

Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide

20171110 15:09 GMT+01:00 Nordback, Eirik <Eirik.Nordback@dnb.no>:

Hei,
Sender som avtalt epost for kontaktinformasjon.

Med vennlig hilsen,

_______________________________________________

Eirik Nordback | Autorisert Finansrådgiver |
Personmarked | DNB Trondheim

DNB Bank ASA
Besøksadresse: Torvet, Munkgata 22 | Trondheim
Mob: +47 995 90 974 | Kundeservice: 915 04 800 – åpent hele døgnet
Epost: eirik.nordback@dnb.no | www.dnb.no

Følg oss gjerne på: Twitter | Facebook

__________________________________________________

Husk å ta kontakt med meg dersom du:
 skal kjøpe, selge eller bytte bolig
 kjenner noen som vurderer å bytte bank
 ønsker tilbud på skade og/eller personforsikring

This email with attachments may be confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. The email may contain legally protected information. If you have received this
communication in error, be aware that making use of the information, forwarding it, copying it, or disclosing its content to other persons, is strictly prohibited and may be punishable by law. Please inform the
sender about the error in transmission immediately.

This email with attachments may be confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. The email may contain legally protected information. If you have received this
communication in error, be aware that making use of the information, forwarding it, copying it, or disclosing its content to other persons, is strictly prohibited and may be punishable by law. Please inform the
sender about the error in transmission immediately.

Viser forslag til rentebelastning for en eiendom
Viser forslag til rentebelastnmg for en eiendom

Eiendom: 149.160.0.0 /1 (Lyngveien 40)

149.160.0.0
1

Avtaletype
Eiendomstype
Eiendomsforhold
Tinglyst
Utgår

Intern kunde
Betalingsform

Avtalegiro m/eFaktura

Ressurs
Eierskifte nummer

Kunde navn
Adresse
Postnr/sted
Land

Føleide Lars Rune
Lyngveien 40
1182 OSLO
NORGE

Eier navn
Adresse
Postnr/sted
Land

Avtale nr.
Eiendom
Bruksnavn
Gårds- og bruksnr.
Del nummer

Reskontro år

42770

Lyngveien 40

Privatperson
Enebolig
Sameier
17.02.2006

Føleide Lars Rune
Lyngveien 40
1182 OSLO
NORGE

2017

Fakt år l t Betfrlst

Fakt beløp

Betalt

Saldo

Saldo Hst

Saldo Rk

Saldo Omk Påløpte renter

2017/1

27.03.17

9 023,20

9 023,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2017/2

26.05.17

9 339,15

0,00

9 086,15

9 040,15

46,00

0,00

2017/3

25.08.17

9 128,11

9128,11

0,00

0,00

0,00

0,00

2017/4

25.10.17

9 444,11

0,00

9247,11

9 057,11

190,00

0,00

197,00 197,00 NOK for 93 dager i perioden 26.10.2017 - 27.01 .2018 med sats 8,5

18 333,26

18 097,26

236,00

0,00

450,00

Sum:

27.10.2017

36 934,57

18 151,31

0,00
253,00 253,00 NOK for 120 dager i perioden 29.09.2017-27.01.2018 med sats 8,5
0,00

FA_R10- Viser forslag til rentebelastning for en eiendom

Side 1/1

'25.10.2017 14:39

DNB ASA

Bundule, Inese-i>'23315999fax.dnb.no'

DNB BankASA
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo
Telefon: 04800
Telefax: 24 os 02 00
www .dnb.no
Foretaksnr: NO NO 984 851 006
S.W .l.F.T : DNBANOKK

Bing Hodneland advokatselskap DA
Telefax 23315999

Deres ref.:

Deres dato:

Vår ref.:

15122-655

23.10.2017

FX051214003290375B Riga, 25.10.2017

Vår dato:

Restgjeldsoppgave
Kundens (panteier) navn LARS RUNE FØLEIDE født 301079.
Vi viser til Deres forespørsel om restgjeldsoppgave vedrørende tvangssalg av:
Gnr. 149, bnr. 160 l 0301 Oslo
vSr bank er notert som panthaver med følgende:
Pantedokument stort kr 6.000.000,-, tinglysningsdato 17/2-2006, dagboknr. 12195
Pantedokument stort kr 3.000.000,-, tinglysningsdato 22/6-2012, dagboknr. 500048
Vi bekrefter at vi vil slette ovennevnte pant ved full innfrielse av følgende l~nenummer(e)
med tillegg av renter og omkostninger p~ oppgjørstidspunktet:
Lånenummer:
1212.72.34939

Lånettpe:
Boliglan

Beløp pr. 26.01.2018
kr
7.011.095,-

Lånenummer:
1212.72.34939

Lånet~pe:
Boliglan

Beløp pr. 29.01.2018
kr
7.015.967,-

Oppgitte summer pr 26.01.2018 og pr 29.01.2018 er oppgitt under forutsetning av
at det ikke skjer posteringer på lånene/kontoene før denne dato. Det er heller ikke
tatt hensyn til eventuelle forsinkelsesrenter/omkostninger som kan påløpe. Nye
summer må innhentes på innfrielsestidspunktet.
Vi bekrefter ogs~ at ovennevnte sikkerhet(er) ikke vil bli oppl~nt uten samtykke fra Dem.

Med vennlig hilsen
for DNB Bank ASA

Inese Bundule
Telefon: 22 91 08 00
E-post: Innfrielsesbrev_Riga@dnb.no(for brev om innfridd lån)

212

DNB Bank ASA
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo
Telefon: 04800
Telefax: 24 05 02 00
www.dnb.no
Foretaksnr: NO NO 984 851 006
S.W.I.F.T: DNBANOKK

Bing hodneland

Deres ref.:

Deres dato:

Vår ref.:

Johanne Tokvam

07.11.2017

FX051214003290375B Riga, 07.11.2017

Vår dato:

Restgjeldsoppgave
Kundens (panteier) navn LARS RUNE FØLEIDE født 301079.
Vi viser til Deres forespørsel om restgjeldsoppgave vedrørende tvangssalg av:
Gnr. 149, bnr. 160 i 0301 Oslo
Vår bank er notert som panthaver med følgende:
Pantedokument stort kr 6.000.000,-, tinglysningsdato 17/2-2006, dagboknr. 12195
Pantedokument stort kr 3.000.000,-, tinglysningsdato 22/6-2012, dagboknr. 500048
Vi bekrefter at vi vil slette ovennevnte pant ved full innfrielse av følgende lånenummer(e):
Lånenummer:
1212.72.34939

Lånetype:
Boliglan

Beløp pr. 06.02.2018
kr
6 980 799,-

Vi bekrefter også at ovennevnte sikkerhet(er) ikke vil bli opplånt uten samtykke fra Dem.

Oppgitte summer pr 06.02.2017 er oppgitt under forutsetning av at det ikke skjer
posteringer på lånene/kontoene før denne dato. Det er heller ikke tatt hensyn til
eventuelle forsinkelsesrenter/omkostninger som kan påløpe. Nye summer må
innhentes på innfrielsestidspunktet.
Med vennlig hilsen
for DNB Bank ASA

leva Gavritenkova
Telefon: 22 91 08 00
E-post: Innfrielsesbrev_Riga@dnb.no(for brev om innfridd lån)

DNB BankASA
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo
Telefon: 04800
Telefax: 24 OS 02 00
www .dnb.no
Foretaksnr: NO NO 984 851 006
S.W.I.F.T: DNBANOKK

Bing Hodneland advokatselskap DA
Telefax O

Deres ref.:

Deres dato:

Vår ref.:

Julie Rye-Holmboe

17.11.2017

FX051214003290375B Riga, 20.11.2017

Vår dato:

Restgjeldsoppgave
Kundens (panteier) navn LARS RUNE FØLEIDE født 301079.
Vi viser til Deres forespørsel om restgjeldsoppgave vedrørende tvangssalg av:
Gnr. 149, bnr. 160 i 0301 Oslo
Vår bank er notert som panthaver med følgende:
Pantedokument stort kr 6.000.000,-, tinglysningsdato 17/2-2006, dagboknr. 12195
Pantedokument stort kr 3.000.000,-, tinglysningsdato 22/6-2012, dagboknr. 500048
Vi bekrefter at vi vil slette ovennevnte pant ved full innfrielse av følgende lånenummer(e)
med tillegg av renter og omkostninger på oppgjørstidspunktet:
Lånenummer:
1212.72.34939

Lånetype:
Boliglån

Beløp pr. 20.02.2018
kr
7.003.589,-

Vi bekrefter også at ovennevnte sikkerhet(er) ikke vil bli opplånt uten samtykke fra Dem.
NB! Oppgitte summer pr 20.02.2018 er oppgitt under forutsetning av at det ikke skjer
posteringer på lånene før denne dato. Det er heller ikke tatt hensyn til eventuelle
forsinkelsesrenter/omkostninger som kan påløpe. Nye summer må innhentes på
innfrielsestidspunktet.
Med vennlig hilsen
for DNB Bank ASA

Gatis Smagars
Telefon: 22 91 08 00
E-post: Innfrielsesbrev_ Riga@dnb.no(for brev om innfridd lån)

----- bing hodneland
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep
0030 Oslo

Oslo, 7.11.2017
Ansvarlig advokat: Marius A. Rød
SAK NR. 16-1886SSTVA-OBYF/2- NY FORELEGGELSE AV BUD MED MER FOR
RETTIGHETSHAVERE, BYDER OG OSLO BYFOGDEMBETE JF. TVFBL § 11-29

Jeg viser til foreleggelse av bud i nevnte sak, datert 27.10.2018.
Medhjelper har mottatt nytt bud, kr 8 600 000. Budet er avgitt av Melan Eiendom AS.
Budet er begjært stadfestet. Budet er avgitt under forutsetning av at leieforhold på
eiendommen settes til side ved stadfestelsen. Budet er ved etterfølgende avgitt
bekreftelse bindende til 18.12.2017. Finansiering er bekreftet av Sparebank!
Østlandet.
Da nytt bud er begjært stadfestet oversendes nytt utkast til fordelingskjennelse med
oppdatert underlagsmateriale, samt kopi av det bud som begjæres stadfestet. For
øvrig vises til tidligere tilsendt foreleggelse datert 27.10.2017 med vedlegg. Ny
budgiver mottar kopi av tidligere foreleggelse med vedlegg. Saksøker, saksøkte og
DnB Bank ASA mottar likelydende forsendelse som Oslo byfogdembete, mens øvrige
rettighetshavere mottar kopi av dette brev uten ytterligere vedlegg.
Oppgjørsdagen er 6. februar 2018, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.

Innsigelser mot stadfestelse av
budet eller
mot utkastet til
fordelingskjennelse som ligger ved denne foreleggelse, må være kommet
fram til Oslo byfogdembete innen to uker fra dette brevs dato.
Foreleggelsen er sendt partene, budgiveren og de rettighetshavere som fremgår av
vedlegg til dette brev.

Med vennlig hilsen

B~~advokatselskap

Marius A. Rød
Advokat

DA

Vedlegg:
• Kopi av det bud som begjæres stadfestet.
• Kopi av saksøkerens begjæring om stadfestelse.
• Utkast til fordelingskjennelse med nødvendig underlagsmateriale som i det
minste er kopier av de kravsoppstillinger som panthaverne har sendt inn.
• Oversikt over partene, budgivere og rettighetshavere (inkl. leietakere) som
får tilsendt brevet med navn og adresse.

-5:§ bing hodneland
Budet sendes til telefaks nr 23 31 59 99
eller som pdftll mar@blnghodneland.no

BUD

PA EIENDOM

/ LEILIGHET

Undertegned~ft7«~--~(Ø/D:;·/0;:)3 . 1.tt.Y .~ .cr..~t. . .

Adresse: ...

J.. . . .... . . ..... . . . . . . . . . . . . . .... . . .... . . . .... . ... . ... . . . . . . .... . . . . . . . ... . .

Tlf. Arbeid .....

'1..1.. C?.9./l.C:..?::..

avgir herved bud

Tlf. Privat ................................................ .

p~ eiendommen/leiligheten: .. k.'y':?.~..V.'f:i.'7:J. ......Y...'?.. .......... .

....................................................................................................................... i Oslo kommune

sek:sn~
~~~a~lg~..~~·k~~t·~·i·~g~·~··(t·i·~giys:~~~~~ok~ok~~~~·i·~·g~~;·d·~k~·~~~t~~g-ift··~~·~~-)........... +u.s~

.

t6 oo ooo

;/6/e JnJtl/or;e.r

.

Finansieringsplan og innbetalingsterminer:
kr .................................................. .

Kontant ved kontraktsunderskrift
Restbeløp ved overtagelse, finansiert

7bl P;-tDfri æ..:
M-................. .

DoC?O OuO

kr .........9 ..................................... ..

tra .....................................

kL_.................................................. .

. . Tor ±,h'7 7f4#J.-t.v;
4!. ............................
5"/ tJ tf/) .
....................
. . t 1;/-if avfMe_
Overtagelsestidspunkt . ......................................................................................................... .
Kontaktperson finans1enng: ................ .........................

6./(/ . ::../.1... . . ~/. . . /f.. ~.~ . .
Eventuelle andre betingelser h"!/~. f!!,(,~~/~ ......b.??.!.t!..~ . ~~'J. Y..(.~....7.1!!.{5l4d5 -e_

Budet er bindende til: (minst 6 uker frem i tid) ....

Det er p~krevd med
legitimasjonskontroll ved
budgivning. Jeg er kjent med at
budet kan avvises dersom jeg Ikke
oversender kopi av ID.

.-~ --------------- - ---------------------~

®

FØ'RERKQRT

NORG&

Jeg gir ved signatur p~ dette
budskjemaet medhjelperen/
megleren fullmakt til a begjære
utstedt skjøte og om at signert
skjøte returneres medhjelperen, jf
tvfl § 11-33.
Jeg ønsker/ønsker ikke ~ bli underrettet om høyere bud. Jeg er kjent med at jeg
ikke har krav p~ ~ bli underrettet om høyere bud.
Oslo, den ..

~/(/.~.~!.........................

SignaturG.l(.~~...I!J7.!...?f... ~r/

NB! BUDET ER BINDENDE NÅR DET ER MOTTATT AV MEGLEREN, BEGGE PARTER
ER BUNDET NÅR DET ER STADFESTET AV OSLO BYFOGDEMBETE.

Johanne Tokvam
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Svein Anders Haugen <Svein.Anders.Haugen@hotmail.com>
6. november 2017 15:37
Marius A. Rød
SV: [Svein Anders Haugen <svein.anders.haugen@hotmail.com>] EKEBERG
- Innholdsrik enebolig over 3 plan med attraktiv beliggenhet [BHALEGAL.FID99929]

FilingDate:

06.11 .2017 15:02:00

Hei Marius,
Jeg bekrefter at dette budet står i 6 uker fra dagens dato.
Mvh
Svein Anders Haugen
Melan Eiendom
Fra: Marius A. Rød [mailto:mar@binghodneland.no]
Sendt: mandag 6. november 2017 15.33
Til: Svein Anders Haugen <Svein.Anders.Haugen@hotmail.com>
Emne: SV: [Svein Anders Haugen <svein.anders.haugen@hotmail.com>] EKEBERG- Innholdsrik enebolig over 3 plan

med attraktiv beliggenhet [BHA-LEGAL.FID99929]
Hei Svein Anders,
Det later ikke til at det kommer høyere bud i denne omgang, og saksøkeren har begjært ditt bud
stadfestet.
For å bringe budet videre til retten må jeg be om at du bekrefter at budet er bindende i 6 uker fra
dagens dato.
Vilkårene for salget følger av salgsoppgaven og tvangsfullbyrdelsesloven. Av informasjon som ikke
fremgår av salgsoppgaven, og som har blitt kjent for medhjelper senere nevnes:
Det opplyst om vanninnsig i kjeller, og det påregnes arbeid med drenering
Det bygges gjenbruksstasjon i Vårveien 51 i regi av Oslo kommune (ikke naboeiendom, men
eiendommen ved siden av nabo)
Kommunale avgifter er ca kr 36 000/årlig
Nedenfor følger litt mer informasjon om prosessen videre.

Stadfestelse/ aksept
Prosessen videre er at byfogdembete avsier en såkalt stadfestelseskjennelse, etter en periode på
minst to uker hvor partene og rettighetshavere kan reise innsigelser. Først når dommeren avsier
stadfestelseskjennelse er budet akseptert og handel kommet i stand. I perioden frem til dommeren
treffer sin kjennelse, kan partene og rettighetshavere reise innsigelser til budet, det kan innkomme
nye bud, og partene kan gjøre sin rett etter sameieloven § 15 til å tre inn i høyeste bud/inngi
tilsvarende bud. Dersom det innkommer høyere bud før retten har stadfestet deres bud, får dere
anledning til å gi høyere bud. Stadfestelseskjennelsen er ikke bindende før den blir rettskraftig, og kan
videre ankes til lagmannsretten innen 1 mnd fra den blir avsagt. Videre kan lagmannsrettens
avgjørelse kan ankes til Høyesterett innen 1 mnd fra lagmannsrettens kjennelse blir forkynt. Som vi
har snakket om må det i denne saken påregnes en slik prosess. Normalt vil lagmannsretten og
høyesterett behandle sakene raskt, men det vil også kunne trekke ut i tid.
Innbetaling kjøpesum
l

Uavhengig av tidspunktet for når stadfestelseskjennelsen blir rettskraftig, vil lovens oppgjørs l
overtakelsesdato antagelig bli 6. februar 2018. Dette er datoen for risikoens overgang. Dere trenger
ikke fysisk tiltre eiendommen før kjennelsen er rettskraftig, men blir formelle eiere og må uansett
innbetale kjøpesummen på dette tidspunktet for å unngå et rentetillegg på 6 % (se salgsoppgaven for
nærmere informasjon). Dersom dere ikke innbetaler kjøpesummen, blir dere ikke ansett som eiere.
Videre er det dere som har ansvaret for å tegne forsikring på eiendommen fra denne datoen,
uavhengig om dere innbetaler kjøpesummen eller ikke. Kjøpesummen vil i alle tilfelle bli stående på
vår meglerklientkonto helt frem til alt er rettskraftig og avklart.
Det er stadfestelseskjennelsen som blir deres «kjøpekontrakt» og som dere må forelegge for banken
som skal finansiere kjøpesummen. Oppgjøret skjer for øvrig etter tvangsfullbyrdelseslovens regler.

Leieforhold
Når det gjelder leieforholdene (9 stk pr i dag), har dere forutsatt at disse tilsidesettes ved
stadfestelseskjennelsen. Dette innebærer at leiekontraktene bortfaller som heftelser i eiendommen
dersom dommeren stadfester budet. Dere har likevel risikoen og ansvaret for å følge opp leietakere
som ikke flytter frivillig med oppsigelser etter at dere overtar eiendommen. Dersom dere innbetaler
kjøpesummen på oppgjørsdatoen, kan dere igangsette denne prosessen med leietakerne.
Imøteser din bekreftelse på budets bindingstid - og hører gjerne fra deg ved spørsmål.

Med vennlig hilsen

l

Sincerely Yours

Marius A. Rød
partner! advokat
+47 901 02 309
mar@binqhodneland.no

§::§ bing hodneland
Bing Hodneland advokatselskap DA MNA
Fridtjof Nansens plass 4, Postboks 1903 Vika, 0124 Oslo
www.binqhodneland.no
Fra: Svein Anders Haugen [mailto:Svein.Anders.Haugen@hotmail.com]
Sendt: mandag 6. november 2017 10.18
Til: Marius A. Rød <mar@binghodneland.no>
Emne: SV: [Svein Anders Haugen <svein.anders.haugen@hotmail.com>] EKEBERG- Innholdsrik enebolig over 3 plan
med attraktiv beliggenhet [BHA-LEGAL.FID99929]
Hei Marius,
Vedlagt er budet på 8,6 mill på Lyngveien 40 til kl1600 i dag med nevnte forbehold som diskutert.
Vedlagt er også firmaattest.
Ta kontakt om det er noe du lurer på.
Mvh
Svein Anders
Fra: Marius A. Rød [mailto:mar@binghodneland.no]
Sendt: fredag 3. november 2017 14.50
Til: Svein Anders Haugen <svein.anders.haugen@hotmail.com>
Emne: SV: [Svein Anders Haugen <svein.anders.haugen@hotmail.com>] EKEBERG- Innholdsrik enebolig over 3 plan
med attraktiv beliggenhet [BHA-LEGAL.FID99929]
Hei,
2

Johanne Tokvam
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Nils Martin Sønderland <nilsmartins@gmail.com>
6. november 2017 15:23
Marius A. Rød
Re: Lyngveien 40 - nytt bud [BHA-LEGAL.FID99929]

FilingDate:

06.11.2017 15:02:00

Hei,
Eg begjærer det nye bodet på 8,6 mill kr, og eventuelt seinare bod som er høgre enn dette, stadfesta.
Mvh
Nils Martin Sønderland

6. nov. 2017 3:12p.m. skrev "Marius A. Rød" <mar@binghodneland.no>:
Hei,

Vi har mottatt nytt bud på kr 8 600 000, finansiering er bekreftet. Budet forutsetter tilsidesettelse av
leiekontrakter ved stadfestelsen.

Ber om at du sender meg begjæring om stadfestelse av budet på kr 8 600 000, eller høyere.

Med vennlig hilsen

1

Sincerely Yours

Marius A. Rød
partner l advokat
+47 901 02 309
mar@binqhodneland.no

~ bing hodneland
Bing Hodneland advokatselskap DA MNA
Fridtjof Nansens plass 4 , Postboks 1903 Vika, 0124 Oslo
www.binghodneland.no

l

UTKAST TIL KJENNELSE OM FORDELING AV KJØPESUM ETTER STADFESTET
BUD PA TVANGSSALG -TVANGSSALG VED MEDHJELPER
Sak nr.:

16-1886SSTVA-OBYF/2

Saksøker:

Nils Martin Sønderland

Saksøkte:

Lars Rune Føleide

Oppgjørsdagen er ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27 den 6.2.2018.
Det foreslås følgende fordeling av kjøpesummen:

I Forlodds
l. Rettsgebyr
kr
2. Godtgjørelse til medhjelper, fastsatt i samsvar med
forskrift av 4. desember 1992 om tvangssalg ved medhjelper,
beregnet av kjøpesummen, kr 8 500 000:

11 322,00

3 % av kr 500 000 (kjøpesummen til og med kr 500 000)

kr

15 000,00

2% av kr 500 000 (kjøpesummen til og med kr l 000 000)

kr

10 000,00

l % av kr 7 600 000 (kjøpesummen til og med kr 8 600 000)

kr

76 000,00

Salær for 2 av 3 visninger, a 2 timer

kr

4 080,00

5 x rettsgebyret for oppgjøret

kr

5 100,00

Tilleggssalær for medgått tid

kr

25 000,00

Utgifter som kreves dekket etter§ 3-5 i forskriften:
Takstmann Atle Arkøy

kr

10 063,00

Fotograf Margrethe Madsbakken

kr

2 250,00

Innhentet megleropplysninger

kr

950,00

Finn

kr

3 800,00

Tid og Rom

kr

6 437,50

Totalt forlodds

kr

170 002,50

Il Etter prioritet

Legalpanterett for kommunale avgifter
Hoved stol

kr

18 333,26

Renter

kr

450,00

Totalt

kr

18 783,26

Det avsettes for eventuelt mislighold av kommunale avgifter med kr

18 000,00

Beløpet fordeles iht. prioritering i den grad beløpet blir til overs ved oppgjør.
Krav fremsatt DnB Bank ASA i henhold til avtalepant tinglyst 17.2.2006 og 22.6.2012
med dagboknr. hhv. 12195 og 500048:
Hoved stol

kr

6 980 799,00

Totalt

kr

6 980 799,00

Krav fremsatt av Nils Martin Sønderland i henhold til utleggsforretning tinglyst
04.01.2017 med dagboknr. 7536:
Hoved stol

kr

400 000,00

Renter

kr

43 020,09

Gebyrer

kr

2 202,00

Total

kr

445 222,09

Nettoprovenyet deles p~ eierne med hhv. 2/3 til Lars Føleide og 1/3 til Nils Sønderland.

Slutning:
Kjøpesummen på kr 8 600 000 ved tvangssalg av gnr. 149, bnr. 160 i med adresse
Lyngveien 40 i Oslo kommune fordeles på følgende måte:
Forlodds
Rettsgebyret

kr

11 322,00

Godtgjørelse til medhjelper Marius A. Rød

kr

158 680,50

Etter prioritet
Kommunale avgifter

kr

36 783,26

DnB Bank ASA

kr

6 980 799,00

Nils Sønderland

kr

445 222,09

Lars Føleide

kr

644 795,43

Nils Sønderland

kr

322 397,72

SUM

kr

8 600 000,00

Som stemmer med kjøpesummen.

Johanne Tokvam
Fra:
Sendt:

Til:
Emne:

Nils Martin Sønderland <nilsmartins@gmail.com>
25. oktober 2017 13:48
Marius A. Rød
Kravsoppstilling i samband med tvangssalg av Lyngveien 40

Hei,
eg har eit krav på 400 000 som namsfogden har tatt utleggsforretning i med pant i Lyngveien 40. I tillegg kjem forsinkelsesrenter (8,5
%) på 42 089 kr frå 01.11 .16 - 21.01 .18 og gebyr på begjæring om tvangssalg på 2202 kr. Totalt blir dette 444 291 kr.
Mvh,
Nils Martin Sønderland

l

Kalkulator for forsinkelsesrenten - regjeringen.no

1117/2017

Forsinkelsesrente
Dag

Måned

år

"lnovember

Forfallsdato

11.

Betalingsdato

Is. " lfebruar

Opprinnelig beløp ved forfall

" 12016 .,

li

400000

l Beregn!

J

Forsinkelsesrenten er 43.020,09 kroner
61 dager med 8,5 prosent rente per år:

5.666,67 kroner

181 dager med 8,5 prosent rente per år:

16.860,27 kroner

184 dager med 8,5 prosent rente per år:

17.139,73 kroner

36 dager med 8,5 prosent rente per år:

43.020,09 kroner

SUM

~

3.353,42 kroner

Regjeringen.no

Ansvarlig for Finansdepartementets sider:
Ansvarlig redaktør: Therese Riiser Wålen
Nettredaktør: Tor Martin Bærum
E-post: postmottak@fin.dep.no
Ansatte i FIN: Depkatalog
Org. nr. 972 417 807

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjettlrenter/kalkulator-for-forsinkelsesrenten/id475428/
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DNB Bank ASA
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo
Telefon: 04800
Telefax: 24 05 02 00
www.dnb.no
Foretaksnr: NO NO 984 851 006
S.W.I.F.T: DNBANOKK

Bing hodneland

Deres ref.:

Deres dato:

Vår ref.:

Johanne Tokvam

07.11.2017

FX051214003290375B Riga, 07.11.2017

Vår dato:

Restgjeldsoppgave
Kundens (panteier) navn LARS RUNE FØLEIDE født 301079.
Vi viser til Deres forespørsel om restgjeldsoppgave vedrørende tvangssalg av:
Gnr. 149, bnr. 160 i 0301 Oslo
Vår bank er notert som panthaver med følgende:
Pantedokument stort kr 6.000.000,-, tinglysningsdato 17/2-2006, dagboknr. 12195
Pantedokument stort kr 3.000.000,-, tinglysningsdato 22/6-2012, dagboknr. 500048
Vi bekrefter at vi vil slette ovennevnte pant ved full innfrielse av følgende lånenummer(e):
Lånenummer:
1212.72.34939

Lånetype:
Boliglan

Beløp pr. 06.02.2018
kr
6 980 799,-

Vi bekrefter også at ovennevnte sikkerhet(er) ikke vil bli opplånt uten samtykke fra Dem.

Oppgitte summer pr 06.02.2017 er oppgitt under forutsetning av at det ikke skjer
posteringer på lånene/kontoene før denne dato. Det er heller ikke tatt hensyn til
eventuelle forsinkelsesrenter/omkostninger som kan påløpe. Nye summer må
innhentes på innfrielsestidspunktet.
Med vennlig hilsen
for DNB Bank ASA

leva Gavritenkova
Telefon: 22 91 08 00
E-post: Innfrielsesbrev_Riga@dnb.no(for brev om innfridd lån)

SAK NR. 16-188655TVA-OBYF/2- GNR. 149 BNR. 160 MED ADRESSE
LYNGVEIEN 40 I OSLO KOMMUNE
OVERSIKT OVER MOTTAGERE AV BUDFORELEGGELSE

NAVN PARTENE

ADRESSE

Saksøker:

Nils Martin Sønderland
Saksøkte:

Lars Rune Føleide

Louises gate 12
0168 Oslo
Lyngveien 40
1182 Oslo
Sverres gate 3
7012 Trondheim

NAVN RETTIGHETSHAVERE

ADRESSE

DnB Boligkreditt AS

Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo
ADRESSE

DnB Bank ASA
NAVN LEIEBOERE

Vilde Bang Foss

Ukjent leietaker (nyinnflyttet) Kjeller
rom 1

Lyngveien
1182 Oslo
Lyngveien
1182 Oslo
Lyngveien
1182 Oslo
Lyngveien
1182 Oslo
Lyngveien
1182 Oslo
Lyngveien
1182 Oslo
Lyngveien
1182 Oslo
Lyngveien
1182 Oslo
Lyngveien
1182 Oslo

NAVN BUDGIVER

ADRESSE

Melan Eiendom AS

Anton Tschudis vei SB
0583 Oslo

Daniel Nicolae Ene
Magnus Mathias Strøm
Jal (Ukjent etternavn)
Zdenko Tudor
Hielke Gerritse
Edvin Zabitas
Modris Bratkus

40
40
40
40
40
40
40
40
40

Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Fwd: Lyngveien 40 [BHALEGAL.FID99929]
ella føleide <ellafoleide@hotmail.com>
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Thu, Oct 19, 2017 at 12:59 PM

Hei
Denne mailen fikk Nils av advokaten tirsdag 17.10. Den videresendte han til meg ved en feiltakelse i går, når jeg spurte om han kunne videresende meg den mailen advokaten
hadde sendt dere på søndag.
Står nå litt info her og.
Rart at du ikke har fått en endelig bekreftelse fra advokaten på at Nils har godtatt budet.
Nils sa han skulle gi sjekke med advokaten at du ble informert.
Ella
Videresendt melding:
Fra: Nils Martin Sønderland <nilsmartins@gmail.com>
Dato: 18. oktober 2017 kl. 18.01.54 CEST
Til: ella føleide <ellafoleide@hotmail.com>, Jan Henrik Johannessen <jan@noren.no>
Emne: Fwd: Lyngveien 40 [BHALEGAL.FID99929]
 Videresendt melding 
Fra: "Marius A. Rød" <mar@binghodneland.no>
Dato: 17. okt. 2017 10:02
Emne: Lyngveien 40 [BHALEGAL.FID99929]
Til: "Nils Martin Sønderland" <nilsmartins@gmail.com>
Kopi:

Hei,
Som kjent har vi mottatt bud på kr 8.500.000. Ingen kjente interessenter har uttrykt ønske om å gi høyere bud.
Det er gjennomført 3 annonserte visninger, og en rekke privatvisninger med bistand fra deg. Eiendommen har vært eksponert i markedet
over et par måneder.
Med dagens status, der saksøkte stadig motarbeider salgsprosessen og risikoen for ankeprosesser mv er betydelig, eiendommen fremstår
med et større oppgraderingsbehov enn innhentet verdivurdering synes å legge til grunn, markedet har vist seg noe svakere enn antatt ved
salgsstart, en kjøper vil ha en viss risiko forbundet med håndtering av leietakere, anser vi det totalt sett lite sannsynlig at nye salgsfremstøt
vil lede til et større utbytte pr i dag. Alternativet vil være å berostille saken og trekke eiendommen fra markedet over en viss periode.
Basert på nevnte, ber vi om at budet begjæres stadfestet, ved å respondere på denne eposten. Samtidig ber vi om at du oversender en
oppdatert kravsoppstilling over ditt krav under tinglyst utleggspant og under tvangssalgsbegjæringen. Kravene må være renteberegnet pr
27.1.2018, som vil bli lovens oppgjørsdato.
Hører fra deg ved spørsmål.
Med vennlig hilsen | Sincerely Yours
Marius A. Rød
partner|advokat
+47 901 02 309
mar@binghodneland.no

Bing Hodneland advokatselskap DA MNA
Fridtjof Nansens plass 4, Postboks 1903 Vika, 0124 Oslo
www.binghodneland.no

12. november 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Bytte av medhjelper : Korrupsjon mistanke
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
I brev av 5. november sendte Føleide en klage på 219 sider, som inngående dokumenterer
lovbrudd utført av advokat Marius A. Rød. Lovbrudd som har ført til anmeldelsen av 2
personer fra Namsfogden i Oslo. Likevel har ikke Oslo byfogdembete ved dommer Ole
Christian Wenstøp Sørensen funnet omstendigheter som gir grunnlag for bytte av
rettsmedhjelper. Klagen ble avvist i brev av 10. november uten videre forklaring.
Bilag 1 viser at medhjelper Marius A. Rød gjorde annonsen på finn inaktiv 31. oktober kl.
09:13. Bilag 2 inneholder en epostutveksling med nyeste budgiver, hvor alt etter side 2 er
slettet. Det kommer likevel frem av side 2 at advokat Rød sendte en epost til budgiver fredag
3. november kl. 14:50. Denne kommunikasjonen kan ha pågått i mange uker for alt vi vet.
Tittelen tyder på at eposten har sin opprinnelse fra Finn.no. Epostutvekslingen må da ha hatt
sin start før 31. oktober kl. 09:13 – når advokat Marius A. Rød velger å gjøre annonsen
inaktiv.
Det mistenkes at rettsmedhjelper Marius A. Rød har gjort en avtale med budgiver Svein
Anders Haugen om å gjøre annonsen inaktiv, for å forhindre at andre interessenter vil kunne
melde sin interesse på den latterlig lave annonserte prisen kr 10.89 millioner. Beregninger
på bakgrunn av normal kvm pris i området gir en pris på kr 20 millioner. Banken operer med
et verdiestimat pålydende kr 14.67 millioner (fra Eiendomsverdi). Så det er naturlig at en
aktiv annonse vil tiltrekke seg flere interessenter og flere budgivere.
Svein Anders Haugen og Melan Eiendom AS ligger an til å gjøre et kupp når årlige
leieinntekter allerede er kr 770.000, og en heving av standarden vil kunne forsvare enda
høyere leieinntekter. Melan Eiendom AS eies 100% av Svein Anders Haugen og har som
formål utleie av egen eiendom. Da er det fort lønnsomt å betale medhjelper Marius A. Rød
et større beløp for å sikre at ingen flere interessenter melder seg.
Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 Tingrettens stadfestelse sier at retten skal nekte et bud
stadfestet det er sannsynlig at fornyede salgsforsøk vil lede til større utbytte. Korrigert for
sesongvariasjoner gikk boligprisene oktober 2017 opp med 0.4%. Oktober 2017 var en
måned med høy aktivitet i boligmarkedet, med 8.2% flere omsatte boliger enn oktober 2016,
viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge.
Bilag 2 viser også at saksøker Nils Martin Sønderland begjærer det nye budet på
kr 8.6 millioner for stadfestet, hvor han også presiserer at han ønsker å begjære høyere bud
stadfestet. Dette tyder på at Sønderland ikke har gitt samtykke for at annonsen på finn skal
gjøres inaktiv.

	
  

Det er åpenbart at medhjelper Marius A. Rød er mer opptatt av en personlig agenda, hvor
han er tilbøyelig for å motta penger under bordet når forventninger om en pris nærmere takst
på kr 12.1 millioner ikke har slått til. Den kan også tenkes at advokat Rød har et ønske om å
bli ferdig med saken etter at hans advokatselskap Bing Hodneland, hvor Marius A. Rød er
daglig leder, fikk 16. oktober 2017 et varsel om søksmål grunnet lovbrudd utført av partner
Marius A. Rød.
Ber i lys av dette om at rettsmedhjelper avsettes med umiddelbar virkning og at annonsen
på finn gjøres aktiv av ny medhjelper.

12. november 2017

________________
Lars Føleide

	
  

11/12/2017

(1) FINN – EKEBERG - Innholdsrik enebolig over 3 plan med attraktiv beliggenhet

Eiendom / Bolig til salgs

Fasade mot Lyngveien (1/32)
Inaktiv

EKEBERG - Innholdsrik enebolig over 3
plan med attraktiv beliggenhet
LYNGVEIEN 40, 1182 Oslo
Prisantydning

10 890 000,Formuesverdi
Kommunale avg.

3 592 417,20 000,-

Primærrom
Bruksareal
Soverom
Boligtype
Eieform
Tomteareal
Byggeår
Energimerking

303 m²
322 m²
8
Enebolig
Eier (Selveier)
930 m² (eiet)
1973
E - gul

Pris på lån
Pris på forsikring

Advokat / ansvarlig megler

Marius A.
Rød

Telefon

23 31 59 90

Mobil

901 02 309

Hjemmeside
Flere annonser fra annonsør
Rapporter svindel/regelbrudd
FINN-kode: 100983392
Sist endret: 31. okt 2017 09:13
Referanse: X15122-609X.
Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt
opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres
interessenter til å innhente komplett informasjon fra
meglerforetaket, selger eller utleier.

Hva er denne boligen solgt for tidligere?
https://www.ﬁnn.no/realestate/homes/ad.html?ﬁnnkode=100983392&fks=100983392
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(1) FINN – EKEBERG - Innholdsrik enebolig over 3 plan med attraktiv beliggenhet

Prisstatistikk

Fasiliteter
Balkong/Terrasse
Barnevennlig
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Offentlig vann/kloakk
Parkett

Peis/Ildsted
Rolig
Sentralt
Utsikt
Turterreng

Høydepunkter
Idyllisk enebolig, sentralt på Ekeberg
Flott beliggenhet i stille blindvei
Barnevennlig
Egen inngang til kjellerleilighet
Stor opparbeidet hage
Flotte turområder
Kort vei til nærbutikken
Kort vei til offentlig kommunikasjon

Beliggenhet
Idyllisk beliggende og svært innholdsrik eiendom på Ekeberg. Det er fine
solforhold på tomten og eiendommen er godt avskjermet av trær, busker og
gjerde og ligger tilbaketrukket og barnevennlig til i rolig blindvei, uten sjenerende
trafikk og støy.
Området tilhører Ekeberg skolekrets og det er kun 12 minutters gangavstand til
Ekeberg skole med fritidsordning/ aktivitetsskole. For elever på ungdomsskolen
er det 22 minutters gange til Brannfjell skole.
Det er svært kort vei til nærbutikken som ligger i samme gate. God
kollektivtransport tilknytning som buss og T-bane i umiddelbar nærhet gir kort vei
til forretninger og kjøpesentre på Bryn, Holtet og Manglerud.
Ekebergsletta ligger kun en kort spasertur fra boligen og benyttes først og fremst
til idrett, men er også en del av Oslos største parkområde. Gode tur -og
rekreasjonsmuligheter. Ekeberghallen som ligger på Ekebergsletta kan by på
badmintonbaner, håndballbaner, tennisbane, volleyballbaner og friidrett.
Aktiviteter for store og små.
På Ekeberg blir fotballturneringen Norway Cup arrangert årlig. Like ved
Ekebergsletta finner man Ekebergparken skulpturpark som kan by på både tur og
kultur.
Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og t-bane. Nærmeste
t-baneholdeplass er Ryen med to avganger hvert kvarter (linje 1 og 4)"
Boligen ligger innenfor bomringen.
Tisdavtander med bil:
Sørengkaia ca. 9 min.
Jernbanetorget ca. 11 min.
Majorstuen ca. 18 min.
Gardermoen Lufthavn ca. 35 min.

Beskrivelse
Innholdsrik enebolig med tre etasjer beliggende på populære Ekeberg. Stor pent
opparbeidet tomt.
https://www.ﬁnn.no/realestate/homes/ad.html?ﬁnnkode=100983392&fks=100983392
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(1) FINN – EKEBERG - Innholdsrik enebolig over 3 plan med attraktiv beliggenhet

Boligen har normal grei standard, men det bør beregnes større kostnader på
oppgraderinger og vedlikehold både utvendig og innvendig.
Første etasje inneholder vindfang, hall m/trapp, kjøkken, stue, bad, gang og tre
soverom. I tillegg inneholder også første etasje en bod og garasjerom.
I stuen er det muligheter for flere ulike løsninger med forskjellige sittegrupper
etter ønske og behov samt plass til stort spisebord. Stuen har også en koselig
peisovn. Stuens store vinduer og verandadører gir fantastiske lysforhold.
Kjøkkenet, som ligger i god tilknytning til stuen, har en noe eldre
kjøkkeninnredning. Det kan derfor være behov for oppgradering/vedlikehold. Det
er plass til spiseplass på kjøkkenet.
Andre etasje består av hall m/trapp, bad, stue, gang og fire soverom.
I andre etasje er det fire soverom. Det ene soverommet har direkte utgang til
takterrassen og kan fint benyttes som stue. Badet ble delvis pusset opp i 2003 og
vil derfor trenge noe oppgradering.
Kjelleren består av gang m/trapp, vaskerom, bad, kjøkken, gang, badstue,
dusjrom, kjellerstue og et soverom.
Kjelleren inneholder også bod og kryprom/kjeller (S-rom).
Det er egen inngang til kjelleren fra hagen.

Parkering og adkomst
Fra innskjørsel er det tilgang til romslig garasje som ligger i boligens første etasje.
Ellers parkering på egen tomt eller i gate.

Omkostninger
Ved eiendomsoverdragelsen påløper følgende kostnader for kjøper:
°Dokumentavgift, 2,5 % av kjøpesum, kr 302 500 (forutsatt salg til takst).
°Tinglysningsgebyr for hjemmels-overføring, kr 525,-.
°Evt. pantobligasjoner som skal tinglyses på andelen kr 525,-.
Totalt kr 303 550,-. Det tas forbehold om endringer i gebyrsatsene. Kjøper må
svare for alle kostnader knyttet til tiltredelse av eiendommen.

Annen info
Det er hovedsakelig elektrisk oppvarming i boligen. Boligen har to pipeløp som
antas å være av teglstein. Det er flere ildsteder i alle etasjer av boligen.
Underetasjen har en dobbel parafinbrenner med en innebygd tank av stål på ca.
1000 liter i krypkjeller. Megler har ingen kjennskap til varmesystemet eller tilstand.
Boligen er i dag leiet ut som flere hybler med alminnelige leiekontrakter. Dersom
eiendommen ønskes overtatt uten leieforhold, må dette angis i budskjemaet.
Kontakt megler for nærmere informasjon.

Salgsvilkår
Denne annonsen er kun et mindre utdrag av komplett salgsoppgave som angir
vilkårene for salget. Alle interessenter bes sette seg nøye inn i salgsoppgaven
med vedlegg. Komplett salgsoppgave fås ved henvendelse til advokat Marius A.
Rød, mar@binghodneland.no.

Beskaffenhet
Solrik og koselig pent opparbeidet tomt med plen, busker og trær.

https://www.ﬁnn.no/realestate/homes/ad.html?ﬁnnkode=100983392&fks=100983392
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(1) FINN – EKEBERG - Innholdsrik enebolig over 3 plan med attraktiv beliggenhet

Stor overbygget terrasse med utgang fra stue tilrettelegger for grilling og
hyggelige middagsselskaper.
Tomten er eiet, og er på 929,3 m².

Omkostninger
273300

Matrikkelinformasjon
Kommunenr: 301
Gårdsnr: 149
Bruksnr: 160

https://www.ﬁnn.no/realestate/homes/ad.html?ﬁnnkode=100983392&fks=100983392
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Lars Rune Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Sendes også pr e-post

Deres refe¡anse

Vår referanse

Dâto

l6-188655TVA-OBYF/2

28.11.2017

Nils Martin Sønderland - Lars Rune Føleide
Det vises til henvendelse av 12.,20.,22. o927. november 2017 vedrørende finn-annonse og
b¡te av medhjelper.

Medhjelper, advokat Rød har i brev av 2I. november 2017 nærmere gjort rede for grunnlaget
for å deaktivere finn-annonsen.
Retten har ikke ytterligere bemerkninger
Retten finner heller ikke å nærrnere kommentere dine anførte grunnlag for å oppnevne ny
medhjelper. Retten fastholder som meddelt i brev 10. november 2017 at det ikke foreligger
omstendigheter som gir grunnlag for bytte av medhjelper.

Oslo byfogdembete

dommer

Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 8003 Dep., 0030 Oslo

22999200

Marit Gjøvåg Khoury

Kontoradresse

Telefaks

Telefon

Oslo t¡nghus, C.J. Hambros plass 4, Oslo

22 99 93 00

Bankg¡ro

Organisasjonsnummer
974713578

Eksped¡sjonstid

lnternett/E-post

08.00¡5.45 (Sommel5.00) w.domstol.no/obyf
oslo.byfogdêmbète@domstol.

no

28. november 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Forkjøpsrett: Tre inn på høyeste bud
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Sameigelova § 15 sier at:
”Under elles like vilkår har en sameigar førerett til å få sitt bod godteke.”
Likevel skriver medhjelper Marius A. Rød i foreleggelse av bud 20. november:
Saksøker og saksøkte har fortrinnsrett til å få sitt bud stadfestet etter sameieloven
§ 15. Ingen av partene har varslet medhjelper om å ville benytte en slik rett, som
eventuelt gir budgiveren rett til å øke sitt bud. Eventuelle bud fra partene må være
medhjelper i hende før innsigelsesfristen som angitt nedenfor er utløpt for å kunne
bli tatt i betraktning.
Oslo byfogdembete ved dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen kunne 7. november
opplyse at:
Skulle du ønske å benytte retten etter sameieloven § 15 må du gi bud før retten har
stadfestet et annet bud.
I møte med advokat Børge Haugseth (www.pretor.no/staff/borge-haugseth/) hos Pretor
Advokat AS 14. november spurte jeg om opprinnelig budgiver har mulighet for å øke sitt
bud. Advokat Børge Haugseth er en kjernekar som har tillit til av hele mitt hjerte. En mann
av integritet som fra tidligere har erfaring som tingrettsdommer. Børge Haugseth kunne
fortelle meg at dersom jeg trer inn på høyeste bud, så får ikke budgiver mulighet for å øke
sitt bud.
Hvorfor gjør da advokat Marius A. Rød et poeng i å skrive at opprinnelig budgiver vil kunne
øke sitt bud dersom saksøker og saksøkte ikke har brukt fortrinnsretten til å få sitt bud
stadfestet?
Og hvordan er det forenelig med at Oslo byfogdembete skriver at Føleide har mulighet for
å benytte forkjøpsretten etter sameieloven § 15 så lenge retten ikke har stadfestet et annet
bud?
Når Oslo byfogdembete opplyser at sameieloven § 15 gir forkjøpsrett før retten har
stadfestet et annet bud, må det vel være mulig å sende et bud til retten direkte og ikke via
medhjelper før innsigelsesfristen?
Videre har medhjelper Marius A. Rød kontakten banken min uten at Føleide kan
forstå motivasjonen bak dette. Føleide har ikke misligholdt hans betalingsforpliktelser overfor
banken og prøver derimot å få innvilget en opplåning fra kr 6.93 millioner til kr 8.8 millioner
(60% belåning) med avdragsfrihet i 5 år.

	
  

Føleide tolker derfor slike fremstøt av advokat Rød som forsøk på sabotere muligheten
Føleide har for å få innvilget et nytt lån på kr 8.8 millioner med en ny medlåner.
Bilag 1 viser svar fra finansrådgiver i DnB:
Hei, Lars.
Da jeg har sett mer over saken så kommer det frem at boligen din er under salg? Jeg
får ikke opp alle detaljene rundt saken, men det er visstnok en sak ved Bring
Hodneland Advokat v/Marius A. Rød. Det har i tillegg vært 3 purringer på lånet kun
de siste 12 månedene. Dette er noe du burde ha informert om under møtet.
Disse punktene gjør henvendelsen din hos oss vesentlig vanskeligere, og jeg tror det
er bedre om du tar kontakt med vår spesialavdelingen. Du bør også ta kontakt med
advokaten som jobber med saken for å se hvordan prosessen ligger an. Det har jeg
som sagt ingen oversikt over.
Med vennlig hilsen,
Eirik Nordback | Autorisert Finansrådgiver
Ber derfor retten avklare om det mulighet for Føleide å tre inn på høyeste bud uten at det
skal utløse en budkrig?
28. november 2017

________________
Lars Føleide

	
  

Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Endring av lånetaker på bolig
Nordback, Eirik <Eirik.Nordback@dnb.no>
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Mon, Nov 20, 2017 at 3:03 PM

Hei, Lars.
Da jeg har sett mer over saken så kommer det frem at boligen din er under salg? Jeg får ikke opp alle detaljene rundt saken, men det er visstnok en sak ved Bring Hodneland Advokat v/Marius A. Rød. Det
har i tillegg vært 3 purringer på lånet kun de siste 12 månedene. Dette er noe du burde ha informert om under møtet.
Disse punktene gjør henvendelsen din hos oss vesentlig vanskeligere, og jeg tror det er bedre om du tar kontakt med vår spesialavdelingen. Du bør også ta kontakt med advokaten som jobber med saken
for å se hvordan prosessen ligger an. Det har jeg som sagt ingen oversikt over.

Med vennlig hilsen,

_______________________________________________

Eirik Nordback | Autorisert Finansrådgiver |
Personmarked | DNB Trondheim

DNB Bank ASA
Besøksadresse: Torvet, Munkgata 22 | Trondheim
Mob: +47 995 90 974 | Kundeservice: 915 04 800 – åpent hele døgnet
Epost: eirik.nordback@dnb.no | www.dnb.no

Følg oss gjerne på: Twitter | Facebook

__________________________________________________

Husk å ta kontakt med meg dersom du:
 skal kjøpe, selge eller bytte bolig
 kjenner noen som vurderer å bytte bank
 ønsker tilbud på skade og/eller personforsikring

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide
Sendt: 16. november 2017 01:32
Til: Nordback, Eirik
Emne: Re: Endring av lånetaker på bolig

Hei Eirik,

Takk for kontaktinformasjonen.

I spørsmålet om å få innvilget et lån pålydende kr 8.8 millioner har vi konkludert med at vi trenger én medlåner til.

Men dersom man antar at alt annet enn studiegjeld betales ned, vil dere da kunne godkjenne ny medlåner uten opplåning?

Boliglånet er nå på kr 6.93 millioner, så dersom søknad om nytt boliglån er på akkurat samme beløp  vil dere da kunne godkjenne søknaden med forutsetning om at alt annet enn studiegjeld blir betalt ned?

På forhånd takk!



Best Regards,

Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)

Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide

20171110 15:09 GMT+01:00 Nordback, Eirik <Eirik.Nordback@dnb.no>:

Hei,
Sender som avtalt epost for kontaktinformasjon.

Med vennlig hilsen,

_______________________________________________

Eirik Nordback | Autorisert Finansrådgiver |
Personmarked | DNB Trondheim

DNB Bank ASA
Besøksadresse: Torvet, Munkgata 22 | Trondheim
Mob: +47 995 90 974 | Kundeservice: 915 04 800 – åpent hele døgnet
Epost: eirik.nordback@dnb.no | www.dnb.no

Følg oss gjerne på: Twitter | Facebook

__________________________________________________

Husk å ta kontakt med meg dersom du:
 skal kjøpe, selge eller bytte bolig
 kjenner noen som vurderer å bytte bank
 ønsker tilbud på skade og/eller personforsikring

This email with attachments may be confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. The email may contain legally protected information. If you have received this
communication in error, be aware that making use of the information, forwarding it, copying it, or disclosing its content to other persons, is strictly prohibited and may be punishable by law. Please inform the
sender about the error in transmission immediately.

This email with attachments may be confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. The email may contain legally protected information. If you have received this
communication in error, be aware that making use of the information, forwarding it, copying it, or disclosing its content to other persons, is strictly prohibited and may be punishable by law. Please inform the
sender about the error in transmission immediately.

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 21/05/2015 kl. 16:40
Registrert til og med: 19/05/2015

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
12190

17/02/2006

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 5.200.000
FØLEIDE LARS RUNE
F.NR: 301079

PENGEHEFTELSER
12195

17/02/2006

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 6.000.000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984851006

500048

22/06/2012

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 3.000.000
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 985621551
Uomsettelig

SERVITUTTER
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING,
ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Servitutter i grunn:
912302

27/03/1925

BESTEMMELSE OM DELEFORBUD
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser

920538

02/08/1935

BESTEMMELSE OM VEG
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning

6120

14/06/1941

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

9799

21/10/1942

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

431

20/01/1943

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

78970

21/10/1943

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om kloakkledning

9015

03/08/1959

BEST. OM ADKOMSTRETT
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
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Data uthentet: 21/05/2015 kl. 16:40
Registrert til og med: 19/05/2015

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

4525

12/04/1960

ERKLÆRING/AVTALE
.edtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

981

23/01/1965

ERKLÆRING/AVTALE
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom

4886

23/01/2006

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:0301 GNR:149 BNR:701
Bestemmelse om adkomstrett
Bruksrett
Eksklusiv brukksrett til snekkerverksted
Med flere bestemmelser

900528

01/08/1919

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0301 GNR:149
BNR:4

9658

21/08/1959

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:523

991766

13/03/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.642.

991767

24/11/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.677.

4927

08/03/1974

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:701

856683

24/10/2007

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:995

GRUNNDATA
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8. juni 2015
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo Byfogdembete
C. J. Hambros plass 4
0164 Oslo

Uttalelse på begjæring om oppløst sameie
15. mai var jeg innom Oslo Byfogdembete for å hente et dokument relatert til begjæring om
tvangsdekning/salg. Jeg spurte om det er slik at jeg kan begjære enhver eiendom i hele
Norge for tvangssolgt, uten å få noe fornuftig svar. For det har aldri eksistert noe sameie, da
jeg har vært oppført om 100% eier fra dag 1 (se vedlagte hjemmelsopplysninger). Hvorfor
Oslo Byfogdembete viderefører en begjæring om tvangsdekning/salg med henvisning til et
ikke-eksisterende sameie hvor det samtidig opplyses at undertegnede er eneste
hjemmelsinnehaver fremstår på meg som uforståelig.
Nils Sønderland flyttet ut oktober 2014, hvor det etter kontakt fra skatteetaten tidlig
april 2015 ble avdekket at Nils og Wei Guo ikke hadde meldt flytting til folkeregisteret.
Hvorfor Nils likevel bruker Lyngveien 40 som avsender adresse fremstår som underlig.
Videre opplyser Nils at det oppstod et samlivsbrudd mellom meg og Nadia i 2007.
Dette stemmer ikke. Nadia flyttet ut i 2008, hvor forholdet varte ytterligere 6 måneder etter
utflytting. Nadia er fra Spania, og flyttet nærmere sentrum da ho ikke var komfortabel med
å gå på is, på stien i bakken nedenfor huset, til kollektivtransport.
Jeg blir spørrende til hvor pålitelig Nils faktisk er i hvordan han gjengir fakta, i lys av
sin feilaktige påstand om at min far døde 2013 når han faktisk døde første kvartal 2011 (se
vedlagt dødsattest).
Nils kom av egen fri vilje inn som medlåner for et år siden etter å ha ytret dette
ønsket ovenfor vår kontaktperson i DnB, hvor han bør vite at han har et solidarisk ansvar.
Dette har jeg forsøkt å forklare for Nils, men likevel skriver han ”50 prosent hver”.
Nils har i 2 år gjort iherdige forsøk på presse igjennom et salg, ved bruk av de mest
uetiske metoder. Denne begjæringen faller inn i rekken over destruktive tiltak jeg har måttet
stri med i senere tid. Jeg har i en rekke epostutvekslinger gjort mitt beste for å forklare den
negative markedsverdien boligen har med et lån på kr 6.93 millioner, hvor salg i det åpne
markedet vil medføre et tap på ca. kr 1 million. Tvangssalg vil gi et større tap, estimert til kr 2
millioner. Nils har blitt tilbudt å kjøpe seg ut for kr 310.000, hvor dette kan ordnes med
banken slik at han blir slettet som medlåner. Men det hele er rimelig håpløst da Nils er fast
bestemt på å være maksimalt destruktiv, og har sagt at målet er å bruke Namsfogden i Oslo
til å få boligen tvangssolgt slik at han kan kjøpe boligen billig med sin far og utnytte det
faktum at min far er død – slik at han kan si opp leiekontraktene og flytte inn med sin kone
Wei Guo.
Det virker som at jeg selv må begjære tvangsdekning for å få dekket opp papirtapet
Nils nekter å akseptere, slik at han kan bli fjernet som medlåner før han påfører huset et
større økonomisk tap. I 2007 startet vi en salgsprosess som varte i 16 måneder. Etter 8
måneder fikk vi vårt første bud, kr 2 millioner under takst, som senere ble hevet til kr 1.5
million under takst. Etter 16 måneder fikk vi vårt andre bud 2.5 millioner under takst (se
vedlagt bud). Siste budet ble aldri underbygd med bekreftet finansiering, som gjorde at vi til
slutt trakk boligen fra markedet. Størrelsen på boligen kombinert med et oppussingsbehov
på kr 2 millioner gjør at vi har hatt en megler innom (Johan Linde, Aktiv, Partner/
Eiendomsmeglerfullmektig/ Økonom spes. forretningsjus) som mener at boligen ikke er mer
verdt enn lånet. I et forsøk på å få en skriftlig verdivurdering kunne Johan Linde opplyse om
at det er for mange usikkerhetsmomenter for at han skulle kunne tallfeste verdien (se
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vedlegg). Takst høsten 2014 var lavere enn den vi hadde i 2007 og 2008. Større boliger
havner fort i høyere prisklasser, og har dermed større krav til høy standard for å være
attraktiv i markedet. Vi har blant annet 2 bad fra 1973, og et kjøkken fra 1993 – som gjør
boligen til et oppussingsobjekt. Bolig har en stort dreneringsbehov og mangler ferdigattest.
Etter å ha vært på boligmarkedet i 16 måneder ender det hele med ei regning på kr
300.000 fra privatmegleren, hvor det var nødvendig å involvere advokat for å få de til å
senke kravet. Vi fikk heldigvis et lån av min far for å betale meglerutgiftene, noe vi den dag i
dag fortsatt betaler ned på.
Det er lite konstruktivt å diskutere et salg i det åpne markedet når dette vil etter all
sannsynlighet medføre et betydelig tap i forhold til størrelsen på boliglånet, hvor renten er
lav (2.8%) og det er mulighet for å binde renten til en enda lavere rente (2.2%). Når
husøkonomien med leieinntekter i tillegg er god, hører det ingen plass hjemme at både jeg
og Nils skal sitte igjen med et solidarisk ansvar for en gjeld til banken i millionklassen – bare
fordi Nils håper å overtale sin pensjonerte far til et nytt gigantlån, når hans far er særs
risikoavers (overførte eget hus til sin kone samme året som husovertagelse, se vedlegg).
Nils bidrar heller ikke økonomisk ved manglende dekning, da vi i løpet av 2015 har
hatt leieboere som ikke har betalt grunnet blant annet arbeidsledighet. Nils har urealistiske
forventninger om mulighet for gevinst ved salg, hvor han er klar for å tilegne seg en del av
oppsiden – uten at han er villig til å ta del i nedsiden av å ha økonomiske forpliktelser. Jeg
har kjent Nils i 28 år, og har hele mitt liv visst at Nils er utilregnelig økonomisk. Likevel ble
Nils forespurt når et så stort hus skulle kjøpes, vel vitende om at jeg sannsynligvis måtte stå
for det økonomiske ansvaret – og ikke ha noe lit til noe nevneverdig økonomisk bistand fra
Nils. Nils har selv sagt at han får 10 inkassokrav hvert år, og da sier det seg selv at man må
mase og mase og mase for å få noen kroner ut av Nils. Han har ikke vært behjelpelig
økonomisk, på trass jevnlige påminnelser, slik at vi faktisk kan ha nok dekning på konto når
boliglånet trekkes. Noe som er svært frustrerende og gjør ethvert økonomisk samarbeid med
Nils opprørende. Men at det skulle bli så destruktivt som det har blitt de siste årene ville jeg
aldri ha trodd og kunne aldri ha forutsett på forhånd. Jeg har alltid omtalt Nils som min
bestevenn, da vi har holdt sammen igjennom tykt og tynt i alle år, men de siste 2 årene har
det vært tungt for meg å erkjenne hvilken negativ innvirkning hans involvering i huskjøpet
har hatt på relasjonen.
Nils er avhengig av egenkapital for å kjøpe leilighet med sin kone Wei Guo, og har
de siste 2 årene gjort alt i sin makt for å presse igjennom et salg. Nils har med sin
destruktive tilnærming allerede påført meg et sekssifret tap, hvor jeg ber dere om bistand før
tapet blir syvsifret med en uunngåelig personlig konkurs for både meg og Nils grunnet vårt
solidariske medlåneransvar. Jeg kan godt sende inn en begjæring om tvangsdekning selv,
om det er det som skal til for å få Nils Sønderland til å forstå at en bolig faktisk må
vedlikeholdes og pusses opp for å oppnå en god markedsverdi. Noe som er rimelig håpløst
den dag i dag da oppussingsetterslepet allerede er oppe i kr 2 millioner (opp fra 1 million i
2007), et beløp verken jeg eller Nils har tilgang til for å heve markedsverdien. Slik det ligger
an per i dag skal det godt gjøres å få et bud i det hele tatt. Avhengighet av leieboere for å få
økonomien til å gå rundt, gjør en salgsprosess vanskelig da de sannsynligvis kommer til å
flytte ut før det kommer inn bud og dermed drive husøkonomien i grøften med påfølgende
konkurs uten noe vellykket salg. I 2007 tok det 8 måneder (før finanskrisen, med stigende
oljepris) å få inn et bud, og nå 8 år senere kan det ta flere år.

Med vennlig hilsen
________________
Lars Føleide
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 21/05/2015 kl. 16:40
Registrert til og med: 19/05/2015

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
12190

17/02/2006

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 5.200.000
FØLEIDE LARS RUNE
F.NR: 301079

PENGEHEFTELSER
12195

17/02/2006

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 6.000.000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984851006

500048

22/06/2012

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 3.000.000
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 985621551
Uomsettelig

SERVITUTTER
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING,
ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Servitutter i grunn:
912302

27/03/1925

BESTEMMELSE OM DELEFORBUD
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser

920538

02/08/1935

BESTEMMELSE OM VEG
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning

6120

14/06/1941

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

9799

21/10/1942

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

431

20/01/1943

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

78970

21/10/1943

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om kloakkledning

9015

03/08/1959

BEST. OM ADKOMSTRETT
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 21/05/2015 kl. 16:40
Registrert til og med: 19/05/2015

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

4525

12/04/1960

ERKLÆRING/AVTALE
.edtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

981

23/01/1965

ERKLÆRING/AVTALE
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom

4886

23/01/2006

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:0301 GNR:149 BNR:701
Bestemmelse om adkomstrett
Bruksrett
Eksklusiv brukksrett til snekkerverksted
Med flere bestemmelser

900528

01/08/1919

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0301 GNR:149
BNR:4

9658

21/08/1959

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:523

991766

13/03/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.642.

991767

24/11/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.677.

4927

08/03/1974

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:701

856683

24/10/2007

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:995

GRUNNDATA
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Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Ferdigattest
Johan Linde (Aktiv Majorstuen) <johan.linde@aktiv.no>
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Tue, Jun 2, 2015 at 8:28 AM

Hei,

Som nevnt på befaring i fjor høst er min klare anbefaling at takstmann kontaktes og grundig
tilstandsrapport bestilles. På denne måten vil dere få en realistisk rapport basert på faktisk
teknisk stand, samt en rangering av tilstandsgrad på de forskjellige delene av huset. Jeg vil ikke
kunne lage en realistisk verdivurdering på boligen med så mange usikkerhetsmomenter
(etterslep vedlikehold, tak, baderom, faktisk areal, ferdigattest med mer).

Min klare anbefaling, kontakt en takstmann som har taksert flere eneboliger i området.

Med vennlig hilsen

Johan Linde
Partner/Eiendomsmegler MNEF

M (+47) 41 66 91 96
D (+47) 22 06 66 06
W www.aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling Majorstuen
Hegdehaugsveien 36
0352 Oslo

Vi har landets mest tilfredse boligkunder – for 5. året på rad
av fem av de største eiendomsmeglerkjedene som er målt, se kundebarometer.com

Følg oss på

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide

Sendt: 2. juni 2015 01:53
Til: Johan Linde (Aktiv Majorstuen)
Emne: Re: Ferdigattest
[Quoted text hidden]

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or
entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager.
This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 27/05/2015 kl. 18:46
Registrert til og med: 26/05/2015

Kommune: 1443 EID
Gnr: 43 Bnr: 57

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
618644

11/12/2006

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 0
SØNDERLAND INGA BODIL
F.NR: 190347

Påtegning til hjemmelsdokumenter
618644 11/12/2006 ** PÅTEGNING TIL HJEMMEL
GJELDER: HJEMMEL TIL GRUNN 618644/2006
GJELDER: SØNDERLAND INGA BODIL
F.NR: 190347
Bestemmelser om særeie iflg. ektepakt

PENGEHEFTELSER
2380

01/06/1984

BORETT
RETTIGHETSHAVER: SØNDERLAND AASTA OG FÆRESTRAND ANNE

2380

01/06/1984

FORKJØPSRETT
RETTIGHETSHAVER: FÆRESTRAND ANNE
BEST. OM BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT

4114

20/11/2003

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 1.000.000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984851006

636066

31/07/2014

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 500.000
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 985621551
Uomsettelig

SERVITUTTER
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Ingen servitutter registrert

GRUNNDATA
572

02/02/1990

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:1443 GNR:43
BNR:1
EIENDOMEN HAR TIDLIGERE HATT FESTENUMMER
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20. august 2015
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo Byfogdembete
C. J. Hambros plass 4
0164 Oslo

Bemerkninger til brev fra Nils Martin Sønderland av 5. juli 2015
Nok en gang undergraver Nils Sønderland sin egen troverdighet med oppramsing av en
rekke faktafeil. Et enkelt internett søk ville ha avkreftet Nils sin ville ide om at min far døde i
2013. Opportunist (utøvelse av selektiv ønsketenkning) som Nils er, og skråsikker i sin sak,
så ser han ingen grunn til å være ydmyk nok til å tvile på seg selv. Og dermed er det ingen
grunn til engang å sette spørsmåltegn bak hans påstand om at min far døde i 2013, når han
faktisk døde 1. kvartal 2011. Ytterligere er Nils frekk nok til å påstå at det faktum at han
bommet så grovt på noe helt elementært som et årstall for et dødsfall er irrelevant. Noe det
absolutt ikke er, da det tegner et bilde av en person man overhodet ikke kan diskutere med
på noe sett og vis – ettersom det er fullstendig umulig å bli enig med Nils om åpenbare og
fundamentale fakta.
Det at Nils Sønderland skriver han har betalt avdrag på lån, bare understreker hvor
lite han faktisk forstår av sine egne handlinger og viser totalt mangel på selvinnsikt. Huset
var 100% finansiert av banken da det ble kjøpt i 2005, og det har aldri blitt betalt avdrag
på huset. Noe Nils burde vite inderlig godt, da han selv skreiv under på avdragsfrihet for 5
nye år og leverte dette selv til banken før jul. Vedlagt finnes søknad om avdragsfrihet for
2012 og 2014, signert av meg og Leiv Sønderland. Vi har søkt om avdragsfrihet hvert år
etter at avdragsfriheten for de første 5 årene av boliglånet tok slutt. Skal Nils fortsette å
eksternalisere hans egne økonomiske utfordringer over på meg, og manipulere namsfogden
til å få huset på Lyngveien 40 tvangssolgt, så bør han i det minste gjøre en liten innsats for
å få fakta på bordet.
Videre skriver Nils at han ”ikke har sett noe til disse pengene fra rammelånet”, som
er regelrett løgn og bedrag. Vedlagt finner dere en bekreftelse fra DnB hvor kr 90.000 ble
overført til Leiv Sønderland for å finansiere den skattesmell Nils Sønderland egenhendig
gikk inn for å påføre meg, vel vitende om at jeg overhodet ikke hadde mulighet å betale –
spesielt da Nils nærmest tømte rammelånskontoen for å dekke opp for sin egen skattesmell.
Nok et kynisk utspill fra Nils i et forsøk på å presse meg opp i et hjørne for få iverksatt et
hussalg slik at han skulle realisere en innbilt gevinst. Det at Nils med vilje og viten går så
hardt inn for å gjøre meg personlig konkurs er utvilsomt et forsøk på ”økonomisk mord” (ala
justismord), hvor Nils utgjør en trussel for andre medborgere – da han fortsatt ikke har klart
å ta innover seg at hans handlinger er i strid med Norsk lov. Det er min borgerplikt å ta
saken videre, noe jeg ikke har mulighet til grunnet arbeidsledighet og alle forsøk på å få fri
rettshjelp har vært forgjeves. Min håp er at namsfogden ser at dere også har et
samfunnsansvar her, og tar affære ovenfor en slik følelsesmessig umoden person som tror
han er hevet over loven så lenge hans hevngjerrighet tilfredsstilles av skadefryd.
Det at Nils fullstendig mangler perspektiv ble bekreftet da han opplevde et behov for
å gjøre ”hevn” på min søster da ho bodde i huset etter endt master studium i sosiologi, hvor
Nils var sur for at han ikke hadde fått beskjed om noen overnattingsgjester. Vi har ei tavle
hvor min søster hadde forkynt for husstanden at ho kom til å få besøk, men dette hadde ikke
Nils fått med seg. Han ringte meg for å uttrykke sin frustrasjon, hvor jeg måtte gi meg på mitt
forsøk på å få Nils på bedre tanker når han skulle låse døren til min søsters rom for ”å lære
ho ei lekse”. Den dag i dag er Nils fortsatt ikke tilgitt for hans barnslige oppførsel, som kjapt
resulterte i at min søster flyttet ut – selv om ho på det tidspunktet jobbet i nærbutikk og kort
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tid senere ble sosial klient, med særdeles dårlig råd. Nils er for øvrig mislikt av alle de andre
leieboerne, noe som bare ble forsterket da han klarte å jage min godt likte søster på dør.
Videre ble snekkerverkstedet under hagen kjøpt tilbake fra tidligere eier i 2010 (se
vedlegg). Dersom disse pengene ikke kom fra rammelånet, skulle jeg gjerne hørt fra Nils av
hvem og hvordan dette snekkerverkstedet ble betalt for.
2012 er det året gjennom tidene hvor jeg er oppført med høyest alminnelig inntekt (kr
336.583,-) og høyest skatt (kr 102.363,-) som bekreftet i vedlegg, hvor Nils likevel påstår at
jeg har vært uten inntekt. Skattelistene er offentlig tilgjengelig, hvor Nils likevel slenger ut
påstander uten dokumentasjon. Det er brudd på norsk lov å gi faktafeil, som er spesielt
graverende tatt i betraktning antall forekomster av faktafeil presentert av Nils. Og i dette
tilfellet kunne han ikke vært lengre fra sannheten.
Nils skriver til meg 5. mai at ”eg har altså ingenting å bidra med og har ikkje tenkt å
ringe foreldra mine for å tigge om pengar” (se vedlegg), hvor han gjentar seg selv 21. mai
”Eg veit ikkje kor mange gongar eg må gjenta at eg har ingenting å bidra med.” Men penger
for å dra til utlandet (USA) i perioden 19. juni – 5. juli, jo det har han. Nils har dermed
fraskrevet seg ethvert økonomisk ansvar på nedsiden, samtidig som at han legger krav
på noe han innbiller seg finnes på oppsiden. Nils sier han ikke har penger, men har
nå altså mellomlagret sine eiendeler i huset under et nytt omfattende utenlandsopphold før
de skal flytte inn i ei ny leilighet. Den av oss som er arbeidsledig må altså bære hele
ansvaret alene.
Min mor har vært på besøk i forbindelse med at jeg har en søster som har deltatt
på Norway Cup. Ho var sjokkert over husets tilstand. Mens ho var på besøk fikk vi noen
malere på befaring, som ville måtte skifte råttent bekledning, osv. Overslaget kom
på nærmere kr 100.000,5. august fosset det med vann inn i kjelleren grunnet store mengder nedbør (se
vedlegg). Slik har det vært siden 2009. Et alvorlig problem som min mor påpekte er enda
verre enn tidligere antatt, da naboen ovenfor oss har manglende drening. Det at boligen ligg
rett på fjellgrunn vil gjøre en slik operasjon svært så kostbar. Skulle vi på et mystisk vis finne
en kjøper der ute, da sannsynligvis gjennom et salg med milliontap, vil jeg ytterligere
stå ansvarlig etter et salg i form av regress når ny kjøper oppdager at det ikke bare er et
”enkelt dreneringsbehov”. Noe Nils ikke kunne brydd seg mindre om, da han overhodet ikke
har noe slikt juridisk ansvar. Nils skal bare få det her ut på markedet til enhver pris, uansett
hvor liten mulighet det er for å hente ut en gevinst. Det er enkelt å gi faen slik Nils gjør, når
han ikke treng å ta konsekvensene av sine handlinger.
Nils kan slutte å fantasere om salg, da ingen av oss er tjent med et tap i
millionklassen, og heller overføre kr 310.000,- for å bli fristilt som medlåner. Noe hans søster
mener er rimelig. Da gjør han oss begge en tjeneste, for jeg er ikke interessert i en person
med så sterke vrangforestillinger som medlåner. Ikke forstår jeg hvordan jeg som
hovedlåner i 2014 kunne få en ny medlåner uten at jeg engang blir spurt om det er greit,
men det spørsmålet får jeg ta opp med banken. Nils påberoper seg mye støtte fra familie,
så det er underlig at Bodil Sønderland ikke hadde noe spesielt å komme med de 2 gangene
vi møttes under den årlige rockefestivalen i vår heimbygd. Leiv Sønderland spurte mange
spørsmål om leieboere under vår timelange tur med barna til klartreparken, uten at han følte
for å si noe utenom normalen.
Nils er en dyktig manipulator, og klarer ofte å vinne frem med sine egne ønsker. Min
søster Ella ble involvert av Nils som forhandler, vel vitende om hvor ”simpel” ho er uten evne
til å forstå noe så grunnleggende som at man ikke gå med milliontap i et salg, slik at ethvert
forsøk på salg er bare å kaste penger ut vinduet. Ella handler i likhet med Nils i stor grad ut i
fra egeninteresse, hvor ho fremstod som ”kjøpt og betalt” av Nils grunnet alt ho klarte å lire
av seg, i sitt forsøk på å ivareta familien Sønderland sine interesser ettersom hennes
bestevenninne er søstera til Nils. På seg selv kjenner man andre. Nils unngår selvsagt å
involvere sin egen søster, når ho på objektivt vis mener det er fullstendig rimelig at Nils
betaler inn differansen gitt negativ markedsverdi.
Da det kom frem på en tur til Stockholm første halvåret 2007 at min daværende
samboer Nadia hadde ytret ønske om å gå over til fast månedspris, klikket Nils fullstendig i
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vinkel, fastlåst på at han hadde krav på Nadia sin halvdel. Nils har gjennom hele sitt liv hatt
dårlig betalingsevne, og forstår dermed ikke gjennom en livslang forekomst av
ansvarsfraskrivelse at der er en kobling mellom høyere utbytte og en større andel av ansvar.
Først 7 år senere, som understreker hvor sta og vanskelig Nils er, klarte Nils i 2014 endelig
å legge død hans grunnløse påstand om et krav ovenfor Nadia.
For øvrig er Nils sine praktiske evner totalt fraværende, hvor hans inngripen
hovedsakelig skaper større utfordringer i form av følgeproblemer. I 2014 hadde vi en
lekkasje på kjøkken. Først nå i sommer tørket endelig sponplatene under parkettgulvet.
Dette har skapt store uregelmessigheter på gulvflaten. Tror du Nils kommer til å løfte en
finger for å utbedre situasjonen? Nei. Nok en gang ren ansvarsfraskrivelse. Nils forenkler
stadig sakenes tilstand, selvsagt for å tjene sine egne interesser – ofte med svært
destruktive konsekvenser. Ethvert samarbeid med Nils er som å leke med ild, hvor
spørsmålet ikke er om man kommer til å bli brent – det er heller et tidsspørsmål og
usikkerheten ligger i hvordan man kommer til å bli brent. Rett før jeg flyttet tilbake i huset, får
Nils nok en vill ide om å gjøre om kontoret mitt til et Yoga rom. Selvsagt uten min tillatelse
og velsignelse. Alt jeg eide var i dette rommet, organisert i skap og hyller, som alt ble
demontert. Rommet ble selvsagt aldri brukt som Yoga rom, og Nils flyttet ut kort tid etter.
Som bare understreker Nils sin manglende evne til å tenke fremover, og lar sine handlinger i
all hovedsak styres av sine følelser (uansett hvor irrasjonelle de måtte være). Det er
ekstremt hvor mye kostnader og ekstraarbeid Nils har påført meg, direkte og indirekte, i sin
destruktive fremtreden. Jeg har f.eks et tegnebrett til kr 5000, hvor pennen er blitt borte.
Brettet er verdiløst uten pennen. Selvsagt tar Nils ingen selvkritikk, og erkjenner på ingen
måte at han har gjort noe gale. Føler Nils for å gjøre noe, så er det en lov alle andre må
innrette seg etter. Nils er Gud og alle oss andre er hans undersåtter. Blir Nils kritisert på
noen som helst måte blir han pottesur, og fullstendig utilsnakkelig. Utdannelsen som
psykolog gjør ikke situasjonen bedre, for nå er plutselig alle som ikke lar seg tvinne rundt
hans lillefinger psykopater. Det hele er bare trist. Nils er fortapt i seg selv.
Når det gjelder erstatningsbolig, så er undertegnede som langtidsledig ikke i stand til
å kjøpe seg ny bolig i fravær av fast inntekt og da spesielt som konsekvens av et millionkrav
fra banken som følge av et mislykket tvangssalg og mislighold av boliglån. Det er vanlig at
utleier ber om CV disse dager, så det kan være utfordrende å komme inn på leiemarkedet
uten jobb og inntekt. Og å flytte hjem til mor er uaktuelt, da ho har en kjæreste med
alkoholiker problemer som gjør mitt forhold til denne personen anstrengt. I 10 år har vi hatt
en alenefar boende hos oss, som er opptatt av trygge og stabile oppvekstsvilkår for sin
mindreårige sønn, hvor flytting til et annet skoledistrikt vil medføre en stor påkjenning for
hele familien. En annen har budd hos oss i 5 år, som er avhengig av forutsigbarhet da han
nettopp har begynt å studere historie på universitetet og sliter med sosial angst. Den
økonomiske påkjenningen av å flytte, stresset som følge av flytting, samt påkjenningen av å
skulle opprette nye sosiale koblinger ville blitt for mye på en gang. Allerede nå er
usikkerheten rundt Nils sin manglende evne til konstruktivitet en stor påkjenning. Denne
personen er bestevenn med en annen leieboer, som slet med arbeidsledighet tidligere i år,
hvor økonomien er så dårlig at husleien uteble til han vår kommet i jobb igjen. Vi har en 69
modell fra Spania som kun har oss i huset som sin sosiale krets, bortsett fra en kjæreste i
Danmark og familie i Spania. Det er ikke lett for en 45 år gammel innvandrer å opprette et
nytt sosialt nettverk, og vil selv ved koordinert flytting med andre leieboere til en
erstatningsbolig oppleve dette som en påkjenning med all den usikkerheten som følger med.
Vi har ei som kommer fra ei lita bygd i Nord-Norge, med et sterkt ønske om trygge
omgivelser, og opplever Lyngveien som er godt valg ny-tilflyttet i Oslo. Ho kommer følgelig til
å bli utsatt for mye unødvendig storby stress, dersom erstatningsbolig ikke bærer preg av
samme grad av sikkerhet. Jenta er nyutdannet og er foreløpig blitt beskyttet fra den
usikkerheten Nils ene og alene påfører andre beboere i huset. Siste mann er hyperfølsom
og langtidsledig, som sliter med depresjoner og søker desperat etter noe han kan kalle sitt
hjem. I sommer har han funnet indre ro i arbeid med hest på fjellet i naturlige omgivelser, og
kommer forhåpentligvis til å finne en relevant jobb etter et lengre løp i høyere utdanning.
Ellers deltar han på aktiviteter rettet mot de som har slitt med tidligere rusmisbruk, og klarer
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på den måten å opprettholde følelsen av samhold i fravær av en betalt jobb. Forhåpentligvis
finner han seg jobb før det blir aktuelt å flytte til en erstatningsbolig.
Nils sitt fravær av integritet er bekymringsverdig når han til de grader sløser med
offentlige ressurser i sitt forsøk på å bruke namsfogden på å påføre oss begge en
milliongjeld. Det hele fremstår som tåpelig og useriøst, hvor jeg må bruke mye tid
på å påpeke grove faktafeil. Hvor barnslig kan dette opplegget bli spør jeg meg selv, da
inntrykket mitt er at Nils hovedsakelig er ute etter å tilfredsstille sitt eget behov for skadefryd
– med all intensjon for å fortsette med privat søksmål, for å utnytte min svake posisjon som
arbeidsledig. Det eneste jeg kan gjøre er å be om hjelp, da jeg opplever denne form for
trakassering som Nils har utøvd siste 2.5 år for svært belastende – hvor jeg er fullstendig
avhengig av hjelp siden mine midler for å kunne forsvare meg selv er tynnslitt på alle fronter.

Med vennlig hilsen
________________
Lars Føleide
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Postkasse - DNB

Postkasse
Tips til bruk av din digitale postkasse:
Du kan beholde meldingene i postkassen til de blir fjernet automatisk, eller du kan slette dem selv for å ha det
enkelt og oversiktlig
Vil du varsles når du får en ny melding i postkassen, kan du aktivere varsling på SMS eller epost fra menypunktet
Innstillinger, velg deretter Varslinger

Finn bilag i Arkiv

Dato:
Fra:
Emne:

31.07.2015
Banken

Fjernes:

29.01.2016

Aktiver varslinger om mottatt post

Lån

Hei!

Denne overføringen er gått til Leiv Asbjørn Sønderlands konto 5398 10 51641
01.07 Føleide Lars Rune 90.000,00 01.07.13 01.07 504701041

Medlåntaker har samme rettigheter til å trekke på et rammelån via nettbanken som hovedlåntaker
Vennlig hilsen
Gunnar Bråthen
04800  Vi har åpent hele døgnet, alle dager
DNB Bank ASA
Følg oss på: Twitter | Facebook

Sendt 31.07.2015 18:47:32
Emne SV: Lån
Hei Anne Lise, Får ikke du opp historikken på denne tråden? Jeg er som sagt interessert i overføringen på kr
90.000, 01.07.2013 med referanse 107001. Fint om jeg kan få et eget vedlegg med all informasjon dere har på
denne overføringen. Og jeg fikk ikke svar på spørsmålet mitt: Kan medlåner ta ut penger av rammelån uten
samtykke fra hovedlåner? Takk!

© DNB
https://www.dnb.no/segp/apps/postkasse/oversikt?printmessage=yes&printme=yes&fetchcontent=no
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Avtale
mellom
Lars Rune Føleiede som representer eier av gru. 149 bru. 995 og
tidligere eier Tommy Pedersen

1. Eier av gru. 149 I 995 overtar disposisjonsrettet til snekkerverkstedet
2. Det presiseres at snekkerverkstedet overtas som det står, inkl. feil og mangler. Bygget
er ikke godkjent av noen som helst og er oppført som lager Isnekkerverksted.
3. Provisorisk strøm tilførsel vil bli avkoblet ved overtagelse 1. november 2010. Nytt
punkt for eventuelt prov. strøm må være fra Lyngveien 40.
4. Snekkerverkstedet skal kun benyttes som lager /hobbyrom og skal ikke leies ut eller
bebos av personer.
5. Det vil bli ryddet og kostet i snekkerverkstedet, men skaper, hyller og bord tilfaller
eier av gru. 149 bru. 995.
6. Avtalt sum for å overta snekkerverkstedet er kr 70.000 og skal innbetales ved
overtagelse l. november 2010.
7. Denne avtale skal tinglyses og kostnadene ved tinglysing fordeles på begge parter.
8. Eier av gru. (Vera Pedersen) skal fortsatt ha rett til å benytte stien mellom gru 701
og 901 så lenge familien pedersen eier gru. XXX
9. To stk røde tredører tilfaller Tommy Pedersen og overleveres ved signering av denne
avtalen.
10. Eier av gru 149 bru. 995 signerer skjøte vedr. tiltransportering av 149 m2 tomt som
tilfaller bru. 149 bru. 701 Vårveien 51.
11. Eier av gru 149 bru. 995 sier fra seg evt. fremtidige erstatningskrav vedr. at den
opprinnelige avtalen ikke var klar nok skrevet, og kunne misforstås til å tro at den
opparbeidede tomten også var beskrevet som plen på nedsiden av anvist gjerde.

Eier av gru Lars Rune Føleide
Oslo,
September 2010

Tommy Pedersen

Til:
FØLEIDE, LARS RUNE
Fra:
Banken
Emne: Kredittvurdering
Mottatt: 06.09.2014 22:02:19
Gjenpartsbrev kredittopplysninger
Vår ref.: 694210stp801
Skandiabanken har foretatt en kredittvurdering av deg. Dersom du har spørsmål om
årsaken til at det er foretatt en kredittvurdering eller spørsmål om en konkret søknad e.l., ber
vi om du tar kontakt med Skandiabanken.
Bisnode Credit AS, tidligere AAA Soliditet AS, er et kredittopplysningsbyrå underlagt
konsesjon gitt av Datatilsynet og er pålagt å følge personopplysningslovens bestemmelser.
Ifølge Personopplysningsforskriftens § 4-4 er det vår plikt å informere om at det har vært
foretatt en kredittvurdering av deg, og hvilken informasjon som er utlevert til vår kunde.
Kredittvurdering benyttes i stor grad ved søknad om kort, lån, kontoåpning og andre forhold
hvor man har/får et økonomisk mellomværende.
Skandiabanken har benyttet en automatisert løsning for å beregne en score som skal angi
en sannsynlig risiko for at en person skal pådra seg en betalingsanmerkning i fremtiden,
men har selv ingen innflytelse på scoreberegningen. Din score beregnes av Bisnode på
bakgrunn av en analyse av statistisk informasjon om alle kredittaktive personer. For mer
informasjon om score se www.bisnode.com. De opplysninger vi har registrert om deg er
listet opp nedenfor.
Skandiabanken har benyttet en modell som beregner en scoreverdi mellom 1 og 100, der
100 indikerer den statistisk laveste kredittrisikoen. Modellen deler den norske befolkningen
inn i 100 like store grupper, og din scoreverdi er satt til 19.
Vi gjør oppmerksom på at våre kunder bruker informasjonen fra oss ulikt, og det er derfor
den enkelte kunde som foretar den endelige beslutningen.
Ved mistanke om misbruk av personinformasjon må Skandiabanken kontaktes. Vi kan om
ønskelig være behjelpelig med å legge inn en kredittsperre på ditt navn. Se også
informasjon om ID-tyveri på www.idtyveri.info
Følgende informasjon finnes registrert om deg i vår database:
Betalingserfaring / Frivillige pantstillelser:
Intet negativt registrert
Næringsinteresser:
Eierforhold/Ansvarsforhold:
993193410 DEXTI DA
DA
987034793 NETSPIDER v/ Lars Rune Føleide ENK 1
987034793 NETSPIDER v/ Lars Rune Føleide ENK 20
993193410 DEXTI DA
DA 20
Eierforhold oppdateres i hovedsak på grunnlag av sist innleverte årsberetning til
Regnskapsregisteret
Ansvarsforhold oppdateres på grunnlag av registrert firmaattest i Foretaksregisteret
Kodeforklaring selskapsformer/ansvarsforhold:
DA
DELT ANSVAR
ENK ENKELTPERSONFORETAK

1
20

Innehaver
Daglig leder

Data fra skatteoppgjøret:
År Netto formue Alminnelig inntekt Skatt Klasse
2012 0
336583
102363 1
2011 0
186819
71390 1
2010 0
268639
90893 1

Kommune
OSLO
OSLO
OSLO

De oppgitte ligningstall skal være lik det som står på din ligningsattest, men omfatter kun
inntekt på det norske fastland. Feil som skyldes endret skatteoppgjør vil bli korrigert dersom
vi får tilsendt kopi av ditt endrede skatteoppgjør. Du vil da motta en ny utskrift.
Nyere ligningstall oppdateres når disse legges ut offentlig hver høst.
Dersom du har spörsmål om den informasjonen som er registrert om deg eller mener den er
feil ber vi deg ta kontakt med:
Bisnode Credit AS, Databank, Pb 1419 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 815 00 960 (Henvendelser besvares hverdager i tiden 0900 - 1400)
Telefax: 22 45 93 03
Mail: ksp.no@bisnode.no
Banken

8/6/2015

Værvarsel for Oslo (Blindern) målestasjon, Oslo (Oslo) – yr.no

Værvarsel for

Oslo (Blindern) målestasjon, Oslo (Oslo)

Sist oppdatert kl 11:50. Ny oppdatering ca. kl 18:00

I dag, torsdag 06.08.2015
Tid

Varsel

Temp.

Nedbør

kl 14–18

20°

0 mm

kl 18–24

20°

0 mm

Vind
Lett bris, 4 m/s fra sør

Lillehammer

Svak vind, 4 m/s fra sørsørvest

Hamar

I morgen, fredag 07.08.2015
Tid

Varsel

Temp.

Nedbør

kl 0–6

14°

0 – 0,2 mm

kl 6–12

14°

0 – 1,8 mm

kl 12–18

17°

0 – 0,1 mm

kl 18–24

19°

0 mm

Flå kommune

Vind
Flau vind, 1 m/s fra sør

Flau vind, 2 m/s fra nordnordøst

Oslo (Blindern) målestasjon
Flau vind, 1 m/s fra sør

Varsel

Temp.

Fredrikstad
Drangedal
Nedbør

kl 0–6

15°

0 mm

kl 6–12

14°

0 mm

kl 12–18

20°

0 mm

Vind
Flau vind, 2 m/s fra sør

i dag kl 14

Risør
Flau vind, 1 m/s fra sør

Meteorologens tekstvarsel
Svak vind, 2 m/s fra sørsørvest
TORSDAG

22°

kl 18–24

Askim

Notodden

Svak vind, 2 m/s fra sørsørvest

Lørdag, 08.08.2015
Tid

Hurdal kommune

Østlandet Sørlig bris. I ettermiddag spredte regnbyger.
For øvrig opphold og perioder med sol.

Svak vind, 4 m/s fra vest

0 mm

FREDAG

Værsymbolet gjelder for hele perioden, temperatur og vindvarselet er for det første
tidspunktet. Slik forstår du varslene på yr.no.

Østlandet Sørlig bris, frisk bris på kysten. Skiftende
skydekke. Enkelte regnbyger. Utrygt for torden. Om
kvelden opphold og til dels pent vær sør for Mjøsa.

Observasjoner fra de nærmeste målestasjonene
Oslo (Blindern) målestasjon, 94 moh.

Vær

Temp.

Vind

Temperatur siste 30 døgn

Flau vind, 1,5 m/s fra vest
sørvest

16,5°
kl 11

LØRDAG

0,0 km fra Oslo (Blindern) målestasjon

kl 12

kl 12

Sol og måne, 06.08.2015

Mer statistikk for Oslo (Blindern) målestasjon

Sol

Bygdøy målestasjon, 15 moh.

Vær

Temp.

4,6 km fra Oslo (Blindern) målestasjon

Vind

Måne

Soloppgang 05:09

Månen opp 23:31

Solnedgang 21:35

Månen ned 13:53

Temperatur siste 30 døgn

Har varslene vært gode de siste dagene?

17,3°

98 prosent av temperaturvarslene siste tre dager
har vært gode eller svært gode.

kl 12
Mer statistikk for Bygdøy målestasjon

Tryvannshøgda målestasjon, 514 moh.

Vær

Østafjells Vestlig bris, kan hende kuling på kysten.
Enkelte regnbyger nord for Oslo, ellers til dels pent vær.
Litt lavere temperatur i nord, ellers uendret eller litt
høyere temperatur.

Temp.

5,5 km fra Oslo (Blindern) målestasjon

Vind

Temperatur siste 30 døgn

Svak vind, 1,8 m/s fra sør

12,4°
kl 12

kl 12

De tre siste dagene har:
85 prosent av temperaturvarslene vært
svært gode (mindre enn 2 grader feil)
13 prosent av temperaturvarslene vært
gode (2–3 grader feil)
2 prosent av temperaturvarslene vært lite
gode (mer enn 3 grader feil)
varslene i gjennomsnitt vært 1 grader feil
Temperaturvarslene er sammenlignet med
observasjonene fra Oslo (Blindern)
målestasjon.

Mer statistikk for Tryvannshøgda målestasjon

Nedbør siste uke

Døgnnedbør i millimeter

Tor
06.08

Ons
05.08

Tir
04.08

Man
03.08

Søn
02.08

Lør
01.08

Fre
31.07

Tor
30.07

Oslo (Blindern)

0,3

55,6

0,0

1,7

9,3

0,1

0,1

2,2

Tryvannshøgda

0,1

44,2

0,0

0,1

8,7

1,2

0,0

4,0

Informasjonen om hvor riktige varslene er
under utvikling, les mer om hvilke planer som
finnes og hvordan vi beregner hvor godt
varslene stemmer.

85%

13%
2%

Målingene gjelder siste 24 timer frem til kl 8 gjeldende dag. Les mer om nedbørsmålingene.

http://www.yr.no/sted/Norge/Oslo/Oslo/Oslo_(Blindern)_m%C3%A5lestasjon/
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 02/06/2016 kl. 17:01
Registrert til og med: 31/05/2016

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
12190

17/02/2006

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 5.200.000
FØLEIDE LARS RUNE
F.NR: 301079

PENGEHEFTELSER
12195

17/02/2006

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 6.000.000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984851006

500048

22/06/2012

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 3.000.000
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 985621551
Uomsettelig

335539

15/04/2016

UTLEGGSFORRETNING
AVHOLDT: 15/04/2016, KL. 11:37
BELØP: NOK 30.284
SAKSØKER: SANTANDER CONSUMER BANK AS
ORG.NR: 983521592
PROSESSFULLMEKTIG: KREDINOR SA
ORG.NR: 953556472
SAKSØKT: FØLEIDE LARS RUNE
F.NR: 301079

SERVITUTTER
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING,
ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Servitutter i grunn:
912302

27/03/1925

BESTEMMELSE OM DELEFORBUD
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser

920538

02/08/1935

BESTEMMELSE OM VEG
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning

6120

14/06/1941

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

9799

21/10/1942

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 02/06/2016 kl. 17:01
Registrert til og med: 31/05/2016

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

431

20/01/1943

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

78970

21/10/1943

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om kloakkledning

9015

03/08/1959

BEST. OM ADKOMSTRETT
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

4525

12/04/1960

ERKLÆRING/AVTALE
.edtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

981

23/01/1965

ERKLÆRING/AVTALE
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom

4886

23/01/2006

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:0301 GNR:149 BNR:701
Bestemmelse om adkomstrett
Bruksrett
Eksklusiv brukksrett til snekkerverksted
Med flere bestemmelser

900528

01/08/1919

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0301 GNR:149
BNR:4

9658

21/08/1959

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:523

991766

13/03/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.642.

991767

24/11/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.677.

4927

08/03/1974

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:701

856683

24/10/2007

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:995

GRUNNDATA
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Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Søknadstall og videre prosess i forbindelse med FORNY StudENTs andre
tildelingsrunde
Espen Lee Aasum <espen.lee.aasum@smn.no>
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Fri, Nov 11, 2016 at 12:36 PM

Hei Lars. Jeg beklager sen lbakemelding. Jeg har ha 2 møter med fagsjefen på lån og må dessverre formidle at
jeg har få nei l å reﬁnansiere di bolig lån. Det beklager jeg så meget. Har få begrunnelse at selv med fast
inntekt ville det vært en sak som vi trolig ikke ville reﬁnansiert. Det er med tungt hjerte at jeg derfor må gi deg
avslag. Jeg håper virkelig at du ﬁnner en bank som er villig l å reﬁnansiere di prosjekt. Jeg synes personlig det
var veldig interessant.

Med vennlig hilsen

Espen Lee Aasum
Finansrådgiver
Sparebank 1 SMN
Tlf: (+47)95092135 / 07300

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide
Sendt: 27. oktober 2016 12:35
Til: Espen Lee Aasum <espen.lee.aasum@smn.no>
Emne: Fwd: Søknadstall og videre prosess i forbindelse med FORNY StudENTs andre ldelingsrunde

[Quoted text hidden]

16. oktober 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Bing Hodneland advokatselskap DA
Postboks 1903 Vika
0124 Oslo

Grovt lovbrudd og misbruk av maktposisjon
Kjære partnere hos Bing Hodneland,	
  
Det er med et tungt hjerte og en oppriktig bekymring for rettssikkerheten til norske borgere at
jeg er nødt til å gjøre dere oppmerksom på lovbrudd utført av deres daglig leder: Marius
Andreas Rød
5. september 2016 gjorde dere altså en grov tabbe når dere utnevnte Maris A. Rød som
daglig leder. En tabbe som kommer til å koste dere dyrt.
Jeg har visst lenge at Marius A. Rød er oppnevnt av retten for å være medhjelper i
tvangsoppløsning av et sameie som ikke eksisterer. Men at advokat Rød også er daglig
leder hos Bing Hodneland er nyhet for meg.
Oslo byfogdembete kom i 2015 frem til at det ikke eksisterer noe sameie, og at det dermed
ikke er grunnlag for tvangsoppløsning av et ikke-eksisterende sameie.
Saken har pågått siden 2013, når Nils Martin Sønderland påfører Føleide en kostnad på kr
270.000 i et mislykket forsøk på et økonomisk mord mens Lars Føleide oppholdt seg i
utlandet. Sønderland er åpenbart en sosiopat i likhet med Donald J. Trump når han hadde
som mål at Føleide skulle gå personlig konkurs, slik at huset ville bli tvangssolgt som følge
av mislighold overfor banken.
10. oktober 2016 ble det produsert et rettsdokument som ikke oppfyller krav i tvisteloven
§ 19-11. Tingrettsdommer Arild Nesdal gjorde den dagen en grov feil.
Dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen gjorde også en grov feil 8. mars 2017 når han
ikke oppdaget feilen Arild Nesdal gjorde i 2016, og kom følgelig til en annen konklusjon enn
det Oslo byfogdembete gjorde i 2015.
Det var slik advokat Marius A. Rød fikk jobben som medhjelper. Da kom jobben ved
Namsfogden i Oslo 2006 - 2007 som saksbehandler innen tvangsfullbyrdelse til nytte, for
ved 2 anledninger har advokat Rød bedt namsmannen om bistand.
Ved begge tilfellene har han begått grove lovbrudd og forfalskning av dokumentasjon.
Advokat Rød har regelrett fjernet ei side når han dokumenterer krav for Namsfogden i Oslo
(se bilag 4 i vedlagt anmeldelse). Siden som dokumenterer at krav i tvisteloven § 19-11 ikke
er oppfylt. Ei side som etter krav i tvisteloven § 19-11 skal inneholde signaturer av begge
parter, samt dommer Arild Nesdal.
Bilag 1 viser rettsforliket og hevingskjennelsen i sin helhet, inkludert side 2 advokat Marius
A. Rød har slettet. Bilag 2 viser viser hvordan side 2 skal være signert av alle parter.

	
  

Hadde advokat Marius Andreas Rød lagt ved denne siden, fremfor å slette den med vilje og
viten, risikerte han at anmodningen om bistand fra Namsfogden i Oslo ville bli avvist - da
dokumentasjonen ikke ville ha oppfylt de strenge kravene i det norske lovverket.
Regler for god advokatskikk dikterer i 1.2 Advokatens oppgave at:
En advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett.
Advokat Maris A. Rød og daglig leder for Bing Hodneland advokatselskap DA har med sine
handlinger fremmet urett og hindret rett. Altså det stikk motsatte enn hva som ansees å
være god advokatskikk. Handlingene til Advokat Rød må få disiplinære følger.
Føleide ber om innsikt i hva Magnus Ødegaard, Søren Olsen, Frode Heggdal Larsen, Jon
Wessel-Aas, Alf Kåre Knudsen, Jarle Stig Edler, Ole Edvard Tokvam, Paal Iuell Haugaard,
Per Pay Hodneland, Camilla Fiskevoll, Arne Sørsdahl, John Steffen Gulbrandsen, Rune
Andersen, Knut Aksel Bjørka Hodneland, Mathias Hellum-Lilleengen og Stine Helen
Pettersen har tenkt å gjøre for å disiplinære Marius Andreas Rød?
Handlinger utført av advokat Marius A. Rød har allerede gjort at en namsfullmektig og en
seksjonsjef ved Namsfogden i Oslo har blitt klaget inn til Politidirektoratet og anmeldt til
Spesialenheten for politiet (se vedlagt bekreftelse på at forholdet er anmeldt).
Advokat Rød har bedt namsmannen bortvise leietakere ved Lyngveien 40 med begrunnelse
i tvangsfullbyrdelsesloven § 5-9 Saksøktes opplysningsplikt m m, uten at paragrafen gir slik
myndighet.
Etter jeg i 2008 ble utsatt for blind vold ved NHH har jeg opparbeidet meg solid erfaring i
prosessen med å samle inn dokumentasjon og presentere alt på internett:
www.Bing.Hodneland.StopViolence.info
Beklageligvis for Bing Hodneland advokatselskap DA så kommer lovbruddene til advokat
Marius A. Rød og hans rolle som daglig leder som en prikk over i-en, for noe som er på vei
til å bli en av de største mediesakene som vårt langstrakte og vakre Norge noensinne
kommer til å få oppleve.
Jeg kommer til å saksøke Bing Hodneland advokatselskap DA for kr 20 millioner, som
tilsvarer en estimert verdi på eneboligen ved Lyngveien 40:
www.Lyngveien40.info

	
  

Mine 19 år i høyere utdanning (1000+ studiepoeng) gjør at jeg vet hvordan man går frem for
å skape oppmerksomhet rundt en sak, og mine 4790 venner på facebook kommer godt med
få å oppnå kritisk masse. Deriblant journalister i DN jeg ble kjent med i min tid hos NHH.
	
  

Søksmålet, tvangssalget, dommerfeil, anmeldelsen og en grov forsømmelse av en daglig
leder i et (tilsynelatende) respektabelt advokatselskap gir alle de rette ingrediensene for en
perfekt storm.
Og mens det hele pågår har jeg en anke inne til behandling hos Borgarting Lagmannsrett
der gyldigheten av 10. oktober 2016 rettsdokumentet blir angrepet, hvor konklusjonen
sannsynligvis blir at advokat Marius A. Rød hele tiden har forsøkt å selge et hus som aldri
skulle ha vært lagt ut for tvangssalg.
Kommer det i tillegg frem at advokat Rød ikke tilfredsstillende har opplyst interessenter om
at det fosser inn med vann på eiendommen (www.Lyngveien40.info), hvor
avhendingsloven § 3-7 og § 3-8 har blitt brutt, så er advokat Marius Rød virkelig ute på tynn
is.
Enn så lenge har jeg klart å plassere meg på den rette siden av historien, ettersom jeg er en
forkjemper for rettferdighet og integritet. Dere som er partnere hos Bing Hodneland får ut
denne uken til å gjøre det samme. Om vi ikke kommer til noen enighet, så vil helvete bryte
løs den påfølgende uken.
Det er hyggelig å se at dere tar samfunnsansvar seriøst. Noe jeg selv gjør som
samfunnsentreprenør, hvor jeg f.eks jobber med bedre vanntilgang for én milliard
mennesker. Dersom Bing Hodneland advokatselskap ikke tar ansvar i denne saken, blir det
min oppgave å eksponere for verden hva som faktisk skjer bak lukkede dører blant partnere
hos Bing Hodneland.

16. oktober 2017

________________
Lars Føleide

	
  

2. oktober 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Spesialenheten for politisaker
Etterforskingsavdeling Øst-Norge, Hamar og Oslo
Grønnegata 82
2317 HAMAR

Grov tjenesteforsømmelse
Som det kommer frem i vedlagt epostutveksling (bilag 1) så har
Cecilie Næss Lutro
Namsfullmektig
Namsfogdkontoret i Oslo
og
Anne Stenhamar Engebu
Seksjonssjef
Namsfogdkontoret i Oslo
gjort seg skyldig i tjenesteforsømmelse.
Seksjonssjef Anne Stenhamar Engebu har også gjort seg selv skyldig i villedelse og
løgn, når ho regelrett lyver om hva som faktisk skjedde under visning av Lyngveien 40
20. september. På forhånd av visning var det sendt et brev til alle leietakere, hvor de ble
oppfordret til å være hjemme under visning (bilag 3).

Side 1 / 3

Engebu skriver at:
"Det ble ikke behov for å bortvise noen leietakere da de samarbeidet."
Føleide har vært i kontakt med 2 leietakere (se bilag 1 og bilag 2) og begge sier at alle
leietakere ble kastet ut. Dette i henhold til et ønske ytret av medhjelper i saken (se bilag
4 vedlagt).
Ber om at Spesialenheten for politiet setter seg inn i saken og slår hardt ned på denne
form for tjenesteforsømmelse, hvor de involverte ble gitt god tid og god anledning for å
dokumentere at de faktisk har myndighet for å kaste ut leietakere. Som det kommer
frem av bilag 1 så har ikke seksjonssjef for Namsfogden i Oslo klarte å vise til
paragrafer med sitat som dokumenter slik myndighet.
Politidirektoratet ved seksjonssjef Sissel Hammer avventer en avgjørelse hos
Spesialenheten for politisaker før de går videre med saken (bilag 5).
Føleide er opptatt av å styrke rettssikkerheten for norske borgere og er følgelig opptatt
av at de som ikke evner å følge norsk lov i sin tjeneste skal miste muligheten for å jobbe
i det offentlige. Saken er dermed av stor prinsipiell betydning, for et utfall hvor
seksjonssjef Anne Stenhamar Engebu fortsatt har en jobb i det offentlige 25. september
2022 (5 år senere) betyr at takhøyden for å man gjøre i det offentlige er for stor.
Medhjelper advokat Marius A. Rød har brutt norsk lov når han ber om assistanse fra
namsmannen med henvisning til en paragraf som ikke gir Namsfogden i Oslo
myndighet for å kaste ut leietakere (bilag 4).
Føleide reagerer sterkt på at advokat Marius Rød har fjernet side 2 i rettsboken og
dermed har gitt ufullstendig dokumentasjon overfor namsmannen. Rød har fremmet
uriktig dokumentasjon for sitt krav. Side 2 i rettsboken viser at krav i tvisteloven § 19-11
ikke er oppfylt, og at det underliggende rettsdokumentet av 10. oktober 2016 ikke er
rettskraftig.
Side 2 / 3

Merk at dommer i saken skal signere både rettsforliket og hevingskjennelsen, og
partene i saken skal også signere rettsforliket etter at det er ført inn i rettsboken. Dette
ble ikke gjort og rettsdokumentet oppfyller dermed ikke krav i norsk lov.
Vedlagt finner dere også notater fra dommerfullmektig Nina Kristiansen Wærnhus
(bilag 6) som kunne opplyse for meg at rettsdokumentet av 10. oktober 2016 ikke
oppfyller krav i norsk lovverk.
Politiet om at dere er pliktig til å følge norsk lov og måtte dermed innfri begjæring om
oppsettende virkning i påvente av at det stadfestes juridisk at rettsdokumentet av 10.
oktober 2016 er ugyldig – hvor det ble levert inn en anke til Oslo tingrett 12. september
2017. Namsmannen ble bedt om å få ettersendt side 2 i rettsboken av advokat Marius
Rød, da han åpenbart med vilje og viten har unnlatt å sende den til Namsfogden i Oslo.
Namsmannen ble også bedt om å utsette avholdelse av visning frem til medhjelper
Marius Rød fikk sendt inn fullstendig dokumentasjon, uten at dette ble tatt til
etterretning. Advokat Marius A. Rød blir nå klaget inn til Advokatforeningen for brudd på
regler for god advokatskikk.

2. oktober 2017

___________________
Lars Føleide
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Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Grov tjenesteforsømmelse
Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
To: Politidirektoratet <politidirektoratet@politiet.no>
Cc: Lars Føleide <Lars@injustice.legal>
Bcc: Lars Foleide <Lars@startup.house>, Pål Østensen <pal.ostensen@politiet.no>, Birthe Pihl <birthe.pihl@politiet.no>

Tue, Sep 26, 2017 at 11:16 PM

Kjære politidirektør Odd Reidar Humlegård,
Som det kommer frem i denne epostutvekslingen så har
Cecilie Næss Lutro
Namsfullmektig
Namsfogdkontoret i Oslo
og
Anne Stenhamar Engebu
Seksjonssjef
Namsfogdkontoret i Oslo
gjort seg skyldig i tjenesteforsømmelse.

Seksjonssjef Anne Stenhamar Engebu har også gjort seg selv skyldig i villedelse og løgn, når ho regelrett lyver om hva som faktisk skjedde under visning av Lyngveien 40.
Engebu skriver at:
"Det ble ikke behov for å bortvise noen leietakere da de samarbeidet."
Og den eneste leietakeren jeg har vært i kontakt med sier at alle leietakere ble kastet ut. Dette i henhold til et ønske ytret av medhjelper i saken (se bilag 1 vedlagt).
Ber om at politidirektør Humlegård setter seg inn i saken og gjør grep for at dette ikke skjer igjen. Vil gjerne bli oppdatert på hva er det Politidirektoratet foretar seg i denne saken.
Ber også om at bekreftelse på at denne eposten er mottatt.
På forhånd takk!
 Forwarded message 
From: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
Date: 20170925 16:37 GMT+02:00
Subject: Re: SV: HASTER: [T2017280412] Oppsettende virkning
To: Anne Stenhamar Engebu <anne.engebu@politiet.no>
Cc: "Marius A. Rød" <mar@binghodneland.no>
Hei Anne,
At det ikke har vært behov for å bortvise leietakere er irrelevant.
Du er blitt oppfordret å vise til sitat som dokumenterer din påstand om at Namsfogden i Oslo har myndighet for å bortvise leietakere. Dette har du ikke gjort og er dermed skyldig i
grov tjenesteforsømmelse.
Saken blir sendt videre til Spesialenheten for politisaker, hvor det blir ilagt en anmeldelse.
Om politidirektør Odd Reidar Humlegård klarer å gjøre jobben sin, så vil du også bli kontaktet av han.
Boligen har tidligere vært ute på markedet i 16 måneder, når boligen hadde 10 år mindre slitasje og etterslep på vedlikehold. Den ble ikke solgt da og den blir ikke solgt nå heller.
Som beklageligvis for din del passer dårlig med videre karriere i det offentlige, ettersom alt relatert til Lyngveien 40 blir offentliggjort en vakker dag i en koordinert innsats for å styrke
rettssikkerheten for norske borgere.
Politidirektør Odd Reidar Humlegård har en utfordring om han som overordnede velger å ikke gjøre noe.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=O2TpN6W1LdQ.en.&view=pt&msg=15ec00cabe2cf769&search=sent&siml=15ec00cabe2cf769
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Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide


Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=O2TpN6W1LdQ.en.&view=pt&msg=15ec00cabe2cf769&search=sent&siml=15ec00cabe2cf769
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BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
20170925 15:33 GMT+02:00 Anne Stenhamar Engebu <anne.engebu@politiet.no>:

Hei.
Det ble gjennomført visning i saken i forrige uke og det gikk fint i dialog med leietakerne. Det ble ikke behov for å bortvise noen leietakere da de
samarbeidet. For øvrig vises igjen til tvfbl. §§ 5-9 og 5-10.

Saken er avsluttet fra vår side, og jeg henviser for øvrig til at tvangssalgssaken administreres og følges opp videre av medhjelper Marius Rød og Oslo
byfogdembete.

Med vennlig hilsen

Anne Stenhamar Engebu
seksjonssjef
Namsfogdkontoret i Oslo

Telefon: 21 01 48 11 / 21 01 47 00
E-post: anne.engebu@politiet.no
www.politi.no

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide
Sendt: 24. september 2017 18:25
Til: Anne Stenhamar Engebu
Kopi: Cecilie Næss Lutro; Marius A. Rød
Emne: Re: SV: HASTER: [T2017280412] Oppsettende virkning

Kjære seksjonssjef Anne Stenhamar Engebu,
Det er nå 4 dager siden jeg ba deg vise til paragraf med sitat for hva som gir namsmannen myndighet for å bortvise leietakere fra eiendommen.

Kostnaden ved gjennomføring av tvangsdekning har oversteget det som vil komme inn ved dekningen jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 510 og dette vil følgelig få rettslig
forfølgelse hvor du blir holdt ansvarlig for ikke å ha opphevet tvangsdekning.

Som en stolt nordmann som elsker dette landet som en ekte patriot kan jeg dessverre ikke tillate at offentlige ansatte påberoper seg rettigheter de ikke evner å dokumentere, og
jeg blir derfor nødt å be om at du kryper inn på teppet til politidirektør Odd Reidar Humlegård hvor du beklager din oppførsel og ber han videreformidle denne beklagelsen i
skriftlig form med signatur, sendt til meg på epost i PDF format.

Om du ikke lykkes å få dette gjort i løpet mandag 25. september, uansett grunn, er jeg nødt til å henvende meg direkte til politidirektør Odd Reidar Humlegård og opplyse om en
sak som gjør at jeg som nordmann skjemmes.

Det er en skam for hele Norge når ansatte i det offentlige legger ned påstander de ikke klarer å underbygge, så om ikke seksjonssjef Anne Stenhamar Engebu her klarer å få
videresendt en beklagelse via politidirektør Odd Reidar Humlegård ser Føleide seg nødt til å få seksjonssjefen avsatt fra sin stilling og Føleide blir også nødt til å sørge for at
Anne Stenhamar Engebu innen 25. september 2022 ikke lengre jobber i det offentlige og henter ut lønn fra norske skattebetalere.

Tirsdag 26. september blir altså politidirektør Odd Reidar Humlegård kontaktet om jeg ikke hører fra han mandag 25. september.

På forhånd takk!
Kan også opplyse om at medhjelper i saken har brutt Advokatforskriften §12: Regler for god advokatskikk. Advokat Marius A. Rød vil følgelig bli klaget inn til Den Norske
Advokatforeningen.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=O2TpN6W1LdQ.en.&view=pt&msg=15ec00cabe2cf769&search=sent&siml=15ec00cabe2cf769

3/11

9/26/2017

Gmail - Grov tjenesteforsømmelse

20170920 15:43 GMT+02:00 Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>:
Hei Anne,

Jeg har bedt deg vise til paragraf med sitat for hva som gir namsmannen myndighet for å bortvise leietakere fra eiendommen.

Saksøkte antar at det ikke er noe juridisk belegg for å bortvise leietakere før seksjonssjef Anne Stenhamar Engebu klarer å vise til slik dokumentasjon. Hva seksjonssjef
mener og tror er "helt korrekt" anses som irrelevant i denne sammenheng.

Ber også namsmannen avlyse visning ettersom kostnaden ved gjennomføring av tvangsdekning vil overstige det som vil komme inn ved dekningen jfr. tvangsfullbyrdelsesloven
§ 510. Det varsles om at rettslig forfølgelse etter § 510 dersom det som kommer inn ved dekningen ikke overstiger kostnaden.

På forhånd takk!



Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)

Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide



Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)

Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
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University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide

20170920 15:23 GMT+02:00 Anne Stenhamar Engebu <anne.engebu@politiet.no>:

Hei.
Min kollega har svart helt korrekt, det er ikke mer å si til dette.

Visning nærmer seg, og ytterligere e-poster vil ikke bli besvart i dag.

Det gjentas at vi oppfordrer til samarbeid i forbindelse med visning i dag.

Mvh

Anne Stenhamar Engebu

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide
Sendt: 20. september 2017 15:03
Til: Cecilie Næss Lutro
Kopi: Marius A. Rød; Anne Stenhamar Engebu; Postmottak Namsfogden i Oslo
Emne: Re: SV: HASTER: [T2017-280412] Oppsettende virkning

Hei Cecilie,

Jeg må be om at kun seksjonssjef Anne Stenhamar Engebu svarer på direkte spørsmål Føleide stiller henne.

Føleide venter gladelig til seksjonssjefen er ferdig med møtet.

De du sier Cecilie medfører ikke riktighet. De eneste av relevans som står i § 59: Saksøktes opplysningsplikt m m er at:
Namsmannen kan bestemme at saksøkte ikke skal ha anledning til å være til stede når de som er interessert i å kjøpe gis adgang til å besiktige salgsgjenstanden.

Men spørsmålet mitt omhandler ikke hva myndighet namsmannen har overfor saksøkte. Om du faktisk hadde lest spørsmålet, så ville du ha forstått at mitt gjentagende
spørsmål er hva myndighet dere har overfor leietakere.

Hva ønsketenkning dere har er jeg ikke interessert i. Jeg vil vite om konkrete henvisninger til paragrafer. Gjerne med sitat.

Føleide må derfor gjenta spørsmålet:
Kan seksjonssjef Anne Stenhamar Engebu vise til en paragraf som gir namsmannen myndighet for å bortvise
leietakere fra eiendommen etter tilstedeværelse for å åpne?

På forhånd takk!

Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide

On Sep 20, 2017 13:09, "Cecilie Næss Lutro" <Cecilie.Naess.Lutro@politiet.no> wrote:

Hei,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=O2TpN6W1LdQ.en.&view=pt&msg=15ec00cabe2cf769&search=sent&siml=15ec00cabe2cf769
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Da Anne sitter i møte blir e-posten din besvart av undertegnede.

I henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 5-9 andre ledd fremgår det at når et formuesgode er besluttet tvangssolgt, har saksøkte og besitteren plikt til
å gi medhjelper og andre etter namsmannens eller medhjelperens bestemmelse adkomst til salgsgjenstanden. Videre følger det i siste punktum at
namsmannen kan bestemme at saksøkte ikke skal ha anledning til å være til stede når de som er interessert i å kjøpe gis adgang til å besiktige
salgsgjenstanden. Bestemmelsen gir namsmannen adgang til å bestemme at de som befinner seg på adressen ikke skal ha anledning til å være der.

Som Anne skrev i sin e-post til deg tidligere i dag vil visning vil bli gjennomført i dag.
Med hilsen

Cecilie Næss Lutro
Namsfullmektig
Namsfogdkontoret i Oslo

Telefon: 21 01 47 00
E-post: Cecilie.NAess.Lutro@politiet.no
www.politi.no

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide
Sendt: 20. september 2017 12:16
Til: Anne Stenhamar Engebu
Kopi: Cecilie Næss Lutro; Marius A. Rød
Emne: Re: HASTER: [T2017-280412] Oppsettende virkning

Hei Anne,

Har du lest tvangsfullbyrdelsesloven § 510: Bruk av makt og plikt til varsomhet under fullbyrdelsen?

Det står ingenting der som gir namsmannen myndighet til å bortvise leietakere/saksøkte på stedet.

Derimot står det at:
Det skal tas hensyn til saksøktes interesser og ønsker i den utstrekning forholdene tillater det.

Føleide har bedt om at sak om tvangsdekning skal heves. Når dere ikke innretter dere etter denne anmodning så er mitt ønske (saksøkte) at leietakere ikke blir bortvist fra
eiendommen. Leietakere har blitt i brev fra Namsfogden i Oslo oppfordret til å oppholde seg hjemme, og forholdene tillater at leietakere får oppholde seg i boligen under visning.
Det er Føleide sin interesse og Føleide sitt ønske at leietakere ikke blir bortvist fra eiendommen.

Videre ber Føleide om at sak om tvangsdekning heves, ettersom gjennomføring vil medføre kostnader som overstiger det som kommer inn ved dekningen:
En sak om tvangsdekning skal heves dersom fortsatt gjennomføring vil medføre kostnader som vil overstige det som vil komme inn ved dekningen.

Som tidligere kommunisert har medhjelper tidligere avholdt visning, med og uten saksøkte tilstede. Tvangsdekning vil medføre kostnader som vil overstige det som vil komme
inn ved dekningen.

Føleide må derfor gjenta spørsmålet:
Kan seksjonssjef Anne Stenhamar Engebu vise til en paragraf som gir namsmannen myndighet for å bortvise
leietakere fra eiendommen etter tilstedeværelse for å åpne?

§ 510: Bruk av makt og plikt til varsomhet under fullbyrdelsen

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=O2TpN6W1LdQ.en.&view=pt&msg=15ec00cabe2cf769&search=sent&siml=15ec00cabe2cf769
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Dersom tvangsfullbyrdelse møter motstand, eller en person som er varslet om en tvangsforretning unnlater å være til stede for å åpne, kan namsmannen bruke nødvendig
makt. Namsmannen kan om nødvendig kreve bistand fra politiet.

Under tvangsfullbyrdelsen skal det vises den hensynsfullhet og varsomhet som forholdene tillater. Det skal tas hensyn til saksøktes interesser og ønsker i den utstrekning
forholdene tillater det. Fullbyrdelse skal ikke foretas i større omfang enn nødvendig. En sak om tvangsdekning skal heves dersom fortsatt gjennomføring vil medføre kostnader
som vil overstige det som vil komme inn ved dekningen.

Bare dersom det er påtrengende nødvendig, kan tvangsforretninger holdes om natten eller på helligdager. Saksøkeren kan i påtrengende tilfeller kreve at fullbyrdelsen
gjennomføres utenfor kontortiden.



Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)

Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide

20170920 11:44 GMT+02:00 Anne Stenhamar Engebu <anne.engebu@politiet.no>:

Hei.
Det vises til tidligere samtale. Visning vil bli gjennomført i dag som allerede nevnt.

I forhold til spørsmålet ditt under. Leietakere/saksøkte oppfordres til å være til stede, men dette er i all hovedsak for å gi tilgang, åpne opp døren når
vi kommer, så vi ikke trenger å bryte låsen. Når vi har fått tilgang så er det ikke behov eller ønskelig at leietakere/saksøkte er til stede.
Medhjelper i saken skal ha gitt all nødvendig informasjon til leietakerne om dette.

Dersom visning ikke lar seg gjennomføre ihht det ovennevnte, så har namsmannen myndighet til å bortvise leietakere/saksøkte på stedet. Det vises i
denne forbindelse til tvangsfullbyrdelsesloven § 5-10, om bruk av nødvendig makt, og hvor det også fremkommer at namsmannen om nødvendig kan
kreve bistand fra politiet.

Undertegnede oppfordrer til samarbeid mellom partene, og håper at visning i dag kan gjennomføres på en god måte.

Medhjelper Rød er satt inn i kopi i herværende e-post.

Med vennlig hilsen

Anne Stenhamar Engebu
seksjonssjef

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=O2TpN6W1LdQ.en.&view=pt&msg=15ec00cabe2cf769&search=sent&siml=15ec00cabe2cf769
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Namsfogdkontoret i Oslo

Telefon: 21 01 48 11 / 21 01 47 00
E-post: anne.engebu@politiet.no
www.politi.no

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide
Sendt: 20. september 2017 10:08
Til: Postmottak Namsfogden i Oslo
Kopi: Cecilie Næss Lutro; Anne Stenhamar Engebu
Emne: Re: HASTER: [T2017-280412] Oppsettende virkning

Hei,

Dere oppfordrer alle leietakere og saksøkte om å være hjemme
under visning, så da burde det vel ikke være vanskelig for
dere å svare på om dere har myndighet for å bortvise
leietakere fra eiendommen?

20170919 14:13 GMT+02:00 Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>:
Hei Cecilie,

Takk for videresending av begjæring om bistand.

Er det slik at dere har myndighet for å bortvise leietakere fra eiendommen?

Jeg kan opplyse om at det har vært gjennomført visning uten saksøkte til stede, uten at dette har gitt bud av interesse.

Jeg ser forøvrig at medhjelper Marius Rød har fjernet side 2 i rettsboken og dermed har gitt ufullstendig dokumentasjon. Evt. uriktig dokumentasjon for sitt krav.
Side 2 i rettsboken viser at krav i tvisteloven § 1911 ikke er oppfylt, og at det underliggende rettsdokumentet av 10. oktober 2016 ikke er rettskraftig.

Vedlagt finner dere en rett kopi av rettsbok og hevingskjennelse av 10. oktober 2016, med tilhørende vedlegg.
Vedlagt finner dere også et eksempel på hvordan dette skal føres inn i rettsboken for å oppfylle krav i tvisteloven § 1911. Merk at dommer i saken har signert både rettsforliket
og hevingskjennelsen, og ikke minst at partene i saken faktisk at signert i rettsboken.
Vedlagt finner dere også notater fra dommerfullmektig Nina Kristiansen Wærnhus som kunne opplyse for meg at rettsdokumentet av 10. oktober 2016 ikke oppfyller krav i norsk
lovverk.

Vil benytte muligheten for å minne politiet om at dere er pliktig å følge norsk lov og må dermed innfri begjæring om oppsettende virkning i påvente av at det stadfestes juridisk at
rettsdokumentet av 10. oktober 2016 er ugyldig.

Ber også om at dere opplyser for potensielle interessenter at tvangsgrunnlaget er ugyldig og at dere ber advokat Marius Rød ettersende side 2 i rettsboken, da han åpenbart
med vilje og viten har unnlatt å sende den til dere.

Om ikke annet bør dere utsette avholdelse av visning frem til medhjelper Marius Rød får sendt dere fullstendig dokumentasjon.

20170919 13:15 GMT+02:00 Cecilie Næss Lutro <Cecilie.Naess.Lutro@politiet.no>:

Hei,

Vedlagt følger kopi av begjæring om bistand til visning og varsel om avholdelse av visning.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=O2TpN6W1LdQ.en.&view=pt&msg=15ec00cabe2cf769&search=sent&siml=15ec00cabe2cf769
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Med hilsen

Cecilie Næss Lutro
Namsfullmektig
Namsfogdkontoret i Oslo

Telefon: 21 01 47 00
E-post: Cecilie.NAess.Lutro@politiet.no
www.politi.no

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide
Sendt: 19. september 2017 02:22
Til: Postmottak Namsfogden i Oslo
Kopi: Cecilie Næss Lutro
Emne: HASTER: [T2017-280412] Oppsettende virkning

Hei,
Etter anmodning av namsfullmektig Lutro sender jeg en klage slik at dere kan innfri begjæring om oppsettende virkning og følgelig avlyse visning satt til 20. september.

I klagen er anken til Borgarting lagmannsrett vedlagt.

Kan ellers opplyse om at advokat Marius Rød har ved flere anledninger har holdt visninger ved Lyngveien 40, blant annet ei visningshelg annonsert på finn.no (søndag og
mandag). Så jeg forstår ikke hvorfor dere er blitt kontaktet når Rød ikke har hatt noen utfordringer med å avholde visninger.

Ber derfor om å få videresendt begjæringen dere fikk av Nils Martin Sønderland, eventuelt Marius Rød, slik at jeg får innsyn i den begrunnelsen som ligger til grunn for deres
involvering i "avholdelse av visning".

Kan også opplyse om at saksøker i saken har brutt avhendingsloven og at dere ved å avholde en visning dermed bistår en lovforbryter:
www.Lyngveien40.info
(i taksten står det ingenting om innslag av vann)

På forhånd takk!



Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)

Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
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Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide

20170918 11:21 GMT+02:00 Cecilie Næss Lutro <Cecilie.Naess.Lutro@politiet.no>:

Hei,

Viser til din innsigelse til visning. Vedlagt følger kopi av avslag på innsigelsen. Dette sendes også per post i dag.

Henvendelser per e-post rettes til oslo.namsfogd@politiet.no.

Med hilsen

Cecilie Næss Lutro
Namsfullmektig
Namsfogdkontoret i Oslo

Telefon: 21 01 47 00
E-post: Cecilie.NAess.Lutro@politiet.no
www.politi.no



Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)

Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
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Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)

Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide

Begjæring om bistand til visning.pdf
953K
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Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Den 4. statsmakten
Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
Wed, Sep 27, 2017 at 2:08 PM
To: Politidirektoratet <politidirektoratet@politiet.no>, Cecilie Næss Lutro <Cecilie.NAess.Lutro@politiet.no>, Anne Stenhamar Engebu <anne.engebu@politiet.no>, "Marius A. Rød"
<mar@binghodneland.no>
Cc: Lars Føleide <Lars@injustice.legal>
Bcc: Lars Foleide <Lars@startup.house>, Pål Østensen <pal.ostensen@politiet.no>, Birthe Pihl <birthe.pihl@politiet.no>, Nikolai Eugen Lamøy <N.Lamoy@hotmail.com>, Henning Kvalsund
<henning.kvalsund@tussa.com>
Kjære namsfullmektig Cecilie Næss Lutro og seksjonssjef Anne Stenhamar Engebu,
Har nå fått det bekreftet av 2 leietakere at de blir kastet ut fra sitt eget hjem.
Dette har dere ikke myndighet til å gjøre og er dermed skyldig i grov tjenesteforsømmelse.
Politidirektør Odd Reidar Humlegård har blitt gjort oppmerksom på lovbruddet og som lovlydig norsk borger er jeg pliktig å anmelde forholdet til Spesialenheten for politiet.
Det varsles herved at Føleide dersom politiet og medhjelper advokat Marius Rød fortsetter å bryte norsk lov, altså å ta loven i egne hender, så går Lars Føleide til den 4. statsmakt med saken. Dette
inkluderer store og små aktører.
De vil da få høre at politiet kaster ut en døvstum leietaker fra Romania uten at de har myndighet for å gjøre dette.
Staten har som hovedoppgave å skape trygge og forutsigbare rammer for norske borgere og norske bedrifter. Den 4. statsmakt vil også bli gjort oppmerksom på at det vanskelig å drive utleie når
advokater, domstoler og politiet insisterer på å bryte norsk lov ved enhver anledning. Politikere vil også bli kontaktet og gjort oppmerksom på disse pågående lovbruddene.
Dette er siste advarsel. Registrerer Føleide flere lovbrudd tilknyttet Lyngveien 40 vil han ta alt han lært gjennom 19 år i høyere utdanning (1000+ studiepoeng) og lager følgelig et ramaskrik gjennom norsk
media som vil skape etterdønninger i flere tiår fremover! Og oppnår han ikke ønsket effekt, så tar han saken videre internasjonalt til blant annet Den europeiske menneskerettsdomstol hvor han kommer til
å mobilisere sitt internasjonale nettverk.
På forhånd takk!

---------- Forwarded message ---------From: CRistian Ionut <enecristianionut@yahoo.com>
Date: 2017-09-27 8:22 GMT+02:00
Subject: Re: Daniel Ene
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
Hei , Lars han Daniel skal hjeme i Årdal 1 november , du trenge ikke finner nokon flyter inn for han reise . Han må utt fra hus 2 ganger på 1 uke nå pga visning i hus
Når han reise neste mnd de betaler du rest av penger tilbake fra depositum sum , ikke sant !?
Sent from my iPhone
On 2 Sep 2017, at 15:28, Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com> wrote:
Hei Cristian,
Svaret er nei.
Dersom jeg finner noen til å flytte inn 1. oktober får du penger tilbake.
I motsatt fall mangler det kr 1800 ettersom innbetalt depositum skal være kr 13.800 og ikke kr 12.000 slik den er i dag.
2017-09-02 15:24 GMT+02:00 CRistian Ionut <enecristianionut@yahoo.com>:
Flott Lars
Nå for eg skal kjøne godt , skal eg forsetter betaler husleie september og oktober !?
Sent from my iPhone
On 2 Sep 2017, at 15:05, Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com> wrote:
Hei Cristian Ene og Daniel Ene,
Oppsigelsen er mottatt.
Men merk at det i henhold til kontrakt er skriftlig oppsigelse før utgangen av måneden, slik at dersom du er uheldig med utleier vil da oppsigelsen gjelde fra utgangen av
september.
Men jeg godtar oppsigelsen fra august, og oppsigelsesperioden er da september og oktober.
Jeg skal si fra dersom jeg finner en ny leietaker som er villig til å flytte inn 1. oktober.

-Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game- and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide

-Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)

510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game- and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide

-Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game- and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
2017-09-01 14:26 GMT+02:00 CRistian Ionut <enecristianionut@yahoo.com>:
Hei Lars eg prøve ringer igår også for bekrefte deg att Daniel Ene seie opp kontrakt sin på rom i huset ditt ! Det er en kopi av mail med oppsigelse for husleie , håper du finner nokon
som kan bur der i fra 1 okt , den er siste dagen for han Daniel på jobb ! Vi kan avtale meir på tlf ! Mvh Cristian Ene og Daniel Ene

Journalnummer:
1703352113

Lars Rune Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo

Saksøkers prosessflm..ref.
301079

Vår referanse
T2017-280412

Dato
08.09.2017

Varsel om avholdelse av visning av leilighet
Oslo Byfogdembete, domstolens ref: 16-188655TVA-OBYF
Det vises til begjæring om tvangsfullbyrdelse fra Nils Martin Sønderland ved Nils Martin
Sønderland. Som det fremgår av tidligere forkynt kjennelse, har Oslo Byfogdembete tatt
begjæringen til følge og besluttet at fullbyrdelsen skal skje ved namsmannen.
Visning av leilighet vil bli gjennomført den 20.09.2017, kl 16:30-17:30 i Lyngveien 40,
1182 Oslo.
De oppfordres til å være hjemme og gi namsmannen adgang til Deres bopel/lokale. I
motsatt fall, vil namsmannen om nødvendig bryte seg inn og skifte lås. Låsesmed er
rekvirert.
Forretningen kan unngås dersom De oppfyller saksøkers krav før forretningen
gjennomføres.
Med hilsen
L Ditlefsen
Namsfullmektig
Saksbehandler:
L Ditlefsen
Telefon: 21 01 47 00

Kopi til:

Vedlegg:

Namsfogden i Oslo

Besøk: Pilestredet 19 0164 Oslo

Post: Postboks 8155 Dep, 0033 Oslo
Tlf: 21014700 Faks: 21014701
E-post: sianpost@sismo.no

Org. nr.: no 988894907 mva
Bankgiro: 76940518136

B.nr. 1133118

3. desember 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Marius Andreas Rød
Bing Hodneland advokatselskap DA
Postboks 1903 Vika
0124 Oslo

Kravoppstilling for Lyngveien 40
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Føleide ble 12. oktober 2017 tilkjent en erstatning pålydende kr 99.526,50 av
Husleietvistutvalget (HTU) for utgifter utkastet leietaker Per Gløtta har påført huset
(bilag 5 & bilag 6). Dette er kostnader Føleide har måttet dekke personlig og fremmer
dette som en heftelse overfor Lyngveien 40.
Føleide fremmet et krav på kr 6.272.999,73, men ble kun tilkjent kr 99.526,50. Grunnet
begrensninger i HTU-forskriften har ikke Føleide fått medhold for hele kravet. Kravet
fremmes derimot i sin helhet i denne kravoppstilling.
Leietakere betaler inn husleie på forskudd som sikkerhet for skader og
betalingsvanskeligheter. Huset driftes og finansieres dermed mye på samme måte som
det norske pensjonsfondet. Føleide har dermed en heftelse overfor huset i form av krav
fra leietakere. Månedlige leieinntekter er på kr 64.200, som gir et krav til huset på dette
beløpet ganget med 3 måneder: kr 192.600
Sønderland flyttet ut av Lyngveien 40 oktober 2014 uten å finne ny leietaker. Dette
første til et økonomisk tap som ble forsterket av at det er vanskelig å finne leietakere i
november og desember. En medeier ville ha opptrådd mer ansvarlig og selv gjort en
innsats for at rommet ville fortsette å generere inntekter for huset selv etter at Nils

Martin Sønderland flyttet ut. Føleide bestrider påstand om medeierskap, da Sønderland
aldri har gjort noe for å huset skal kunne ha livets rett. Nils Martin Sønderland har
derimot gjort hans ytterste for å sabotere driften av huset. I samarbeid med tidligere
leietaker Per Arne Gløtta har Nils Martin Sønderland siden 2013 gjort diverse fremstøt
for at både Lars Føleide personlig skulle gå konkurs, eller at huset som et bokollektiv
skulle gå konkurs. Det hele startet våren 2013 med å påføre Føleide en kostnad på kr
270.000 når han oppholdt seg i USA uten inntekt i sluttinnspurten på en doktorgrad. En
doktorgrad gir ca. 30% lønnsøkning i forhold til en mastergrad. Selv om Gløtta og
Sønderland ikke var vellykket i forsøket på et økonomisk mord, så lot det ikke gjøre å
komme i mål med doktorgraden i fravær av økonomisk forutsigbarhet. Neddiskontert
nåverdi av doktorgraden er helt ekstrem, men det kreves bare kr 5 millioner.
Sønderland har annen inntekt, mens Lars Føleide har inntekter fra huset som hans
eneste inntektskilde. Dette har vært en utfordring for Føleide ettersom Sønderland har
siden våren 2013 gjort hans ytterste for å påføre Lars Føleide og Lyngveien 40
økonomiske tap. Sønderland gikk ut hardt våren 2013 og gjorde samtidig hans beste for
å holde tilbake et rammelån på en halv million kroner. Rammelånet ble brukt som et
pressmiddel etter først å ha påført Føleide en kostnad på kr 270.000, for å få presset
gjennom et salg av et hus Sønderland ikke har hatt eierskap til. Hevngjerrig som
Sønderland er, og som Marie Føleide kan bevitne etter å ha budd i huset en periode, så
har Nils Martin Sønderland i alle år jobbet hardt for å påføre Føleide smerte og lidelse.
Det var derfor den største selvfølge for Sønderland oktober 2014 å flytte ut uten å gjøre
noe som helst for å finne ny leietaker. Det var bare såvidt Føleide fikk vite at
Sønderland hadde tenkt seg ut av huset.
Spesielt høsten 2016 gjør Sønderland og Gløtta noe helt utilgivelig. Gløtta sluttet våren
2015 å betale husleie etter en avtale med Sønderland, som betydde at det kom
kr 11.400 mindre inn på konto hver måned. Det er mye penger for student Føleide som
ikke har oppsparte midler og heller ikke annen inntekt. Om ikke det var nok, så skaper
Sønderland og Gløtta et særdeles giftig miljø i Lyngveien 40 i forbindelse med den
kommende rettssaken 10. oktober 2016 – med det resultatet at absolutt alle, bortsett fra

han ene som flyttet inn 15. oktober 2016, meldte flytting ved utgangen av oktober.
Koordinert og tilrettelagt sabotasje utført av en utro leietaker og en person som aktivt
bruker pengeutpressing for å få viljen hans, gjorde altså at det umulige skjedde. Over
natten gikk leieinntekten fra det som burde være ca. kr 60.000 i måneden, til nærmere
null. Nok et stressmoment for Føleide, som fikk den umulige oppgaven med å finne ut
hvilke regninger som burde prioriteres – når det ble fullstendig tørke i kontantstrømmen.
Føleide har ingen far. Alle søsken er yngre. Hans mor var hjemmeværende i 20 år og
har den dag i dag lav lønn. Lars Føleide har altså ikke mulighet for å få hjelp når nøden
er størst. Han må klare seg selv og har ikke hatt rom for usikkerhet i økonomien.
Sønderland har derimot fortsatt begge foreldrene. Hans far opererte en privat
tannlegeklinikk. Han tjener i tillegg sine egne penger. Ved å sabotere driften av
Lyngveien 40 gjør han dette av 3 grunner:
•

Påføre Lars Føleide smerte, lidelse og en personlig konkurs

•

Sikre at husets driftsgrunnlag går til helvete

•

Sørge for at husets boliglån blir misligholdt

7. september 2017 kom det et bud på kr 8.5 millioner som Sønderland først avviste.
13. oktober 2017 ble samme budet av samme budgiver gitt på nytt. Etter press fra
advokat og rettsmedhjelper Marius A. Rød (bilag 1) begjærer Sønderland budet for
stadfestet:
Med dagens status, der saksøkte stadig motarbeider salgsprosessen og risikoen
for ankeprosesser mv er betydelig, eiendommen fremstår med et større
oppgraderingsbehov enn innhentet verdivurdering synes å legge til grunn,
markedet har vist seg noe svakere enn antatt ved salgsstart, en kjøper vil ha en
viss risiko forbundet med håndtering av leietakere, anser vi det totalt sett lite
sannsynlig at nye salgsfremstøt vil lede til et større utbytte pr i dag. Alternativet
vil være å berostille saken og trekke eiendommen fra markedet over en viss
periode.

Basert på nevnte, ber vi om at budet begjæres stadfestet, ved å respondere på
denne eposten. Samtidig ber vi om at du oversender en oppdatert
kravsoppstilling over ditt krav under tinglyst utleggspant og under
tvangssalgsbegjæringen. Kravene må være renteberegnet pr 27.1.2018, som vil
bli lovens oppgjørsdato.
Hører fra deg ved spørsmål.
Dagens status er derimot noe helt annet. Sønderland fikk avslag 2015 på begjærings
om oppløsing av sameie, hvor eneste grunn til fremgang er et produkt av tradisjonell
pengeutpressing. Huset genererer den dag i dag kr 770.000 i leieinntekter, som i seg
selv etter skattefradrag vil kunne betjene et lån på kr 52 millioner med dagens
rentenivå. Enkle oppgraderinger vil øke husets inntektsgrunnlag til kr 1 million årlig, som
er nok til å betjene et lån pålydende kr 67 millioner. Fravær av konstant trussel om
tvangssalg vil altså gi grunnlag for å øke husets verdi med kr 15 millioner.
Når Sønderland ble forespeilet å få kr 722.000 etter å ha begjært budet på
kr 8.5 millioner for stadfestet, så påfører han altså Føleide enorme tap. I lys av det
særdeles lave beløpet Sønderland hadde akseptert, så sendte Føleide et tilbud
pålydende kr 975.000 til Sønderland 2. november (bilag 2):
DnB vurderer verdien av huset på Lyngveien 40 til kr 14.67 millioner, som åpner
for opplåning til kr 8.8 millioner uten å overstige 60% belåning. Ved belåning
under 60% vil det bli inngitt avdragsfrihet i 5 år.
Et bud på 58% av bankens konservative verdiestimat (kr 14.67 millioner)
Føleide var overbevist om at budet måtte opp i kr 10 millioner før Sønderland ville finne
på å begjære budet for stadfestet. Når han likevel valgte å begjære et bud på kr 8.5
millioner for stadfestet, så ville Føleide faktisk kunne med en enkel opplåning fra
dagens boliglån (kr 6.93 millioner) til kr 8.8 millioner (60% belåning) kunne bruke
forkjøpsretten og fortsatt beholde avdragsfriheten på hele beløpet.

Sønderland hadde altså akseptert et bud kr 6.17 millioner lavere enn bankens
konservative estimat på kr 14.67 millioner.

Eneboligen på Lyngveien 40 tidligere vært målt til 309 kvm (Bruttoareal: 364 kvm), hvor
det i tillegg eksisterer et bygg på tomten med 63 kvm og innlagt toalett. Sammenligner
man boligen som 9 leietakere har stor glede av med andre boliger i Oslo, så ligger alle i
størrelsesorden +/- 300 kvm på ca. kr 20 millioner.
Sønderland har altså godtatt et bud som er kr 11.5 millioner lavere enn det som burde
være mulig å oppnå i markedet ved et frivillig salg.
Boligmarkedet i området nådde bunnen september 2017, hvor statistikken viser gode
fremtidsutsikter for boligmarkedet. På bakgrunn av dette sendte Føleide et nytt tilbud til
Sønderland 30. november om frivillig salg på nyåret. De som har grunnleggende
kjennskap til boligmarkedet, vet at månedene januar – mai representerer oppgang, fulgt
av en ny oppgang i august. Tradisjonelt er det fall i boligpriser frem mot jul, før det
kommer en ny opptur igjen på nyåret.
Da Sønderland sliter med tillit til seg selv og andre, ble tilbudet formalisert som et brev
og sendt til hans advokat for at Sønderland skulle kunne få en profesjonell vurdering.
Dette ble gjort fredag 1. desember (bilag 3):
Hei Nils,
Jeg er i Oslo. Kan vi møtes i kveld?
Tar med en nøytral megler for et siste forsøk på å få til en fredelig løsning. Jeg er
villig til å legge boligen ut for frivillig salg i januar. Med en prislapp på under kr 10
millioner burde det være mulig å få til en heidundrendes budrunde.
Tar toget videre kl 23:00
Mvh Lars Føleide

I likhet med tilbudet pålydende kr 975.000, som ville gitt større utbytte for Sønderland –
så ble også tilbudet om frivillig salg avvist.
Tar man utgangspunkt i boligstatistikken til Finn, så har eneboliger i området Ekeberg –
Bekkelaget en kvmpris på kr 65.000. Dette gir en verdi pålydende kr 20 millioner.

Sønderland har likevel akseptert et bud pålydende kr 8.5 millioner, kr 11.5 millioner det
som burde være oppnåelig i markedet. Eneste forklaring på at Sønderland aksepterer et
så lavt bud, når han blir tilbudt mer penger (kr 975.000) ved å gjøre en avtale med
Føleide og hvor begge kan oppnå et større utbytte ved salg på nyåret, er at Sønderland
ikke klarer å gi slipp på hans ønske om å påføre Lars Føleide smerte, lidelse og en
personlig konkurs.

Sønderland har siden våren 2013 jobbet hardt for å påføre Lars Føleide smerte, lidelse
og en personlig konkurs. Det strider derfor mot alt han har jobbet for i snart 5 år om han
skulle gå med på en avtale hvor begge blir beriket. Ekstra smertefullt er det for
Sønderland å vite at for hver krone han får i utbytte, så får Føleide to kroner.
For Sønderland gjør dette vondt, fordi han klarer ikke å berike seg selv samtidig som at
han påfører Føleide smerte, lidelse og helst en personlig konkurs.
For å overleve de stadige angrepene fra Sønderland og Gløtta har Føleide vært nødt til
å ta opp kredittkortgjeld (bilag 4) for å overleve den økonomiske påkjenningen. Per Arne
Gløtta har gjort mer enn bare å holde tilbake husleie. Under Føleide sitt opphold i USA
tok Gløtta i bruk et kredittkort Føleide fikk tilsendt i posten, hvor pinkoden kom noen
dager senere (bilag 5 & bilag 6). Etter straffeloven § 145 kan den som uberettiget bryter
andres brev straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler:
Straffeloven § 145
Den som uberettiget bryter brev eller annet lukket skrift eller på liknende måte
skaffer seg adgang til innholdet, eller baner seg adgang til en annens låste
gjemmer, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder eller begge deler.
Det samme gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til data eller
programutrustning som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre
tekniske hjelpemidler.
Voldes skade ved erverv eller bruk av slik uberettiget kunnskap, eller er
forbrytelsen forøvet i hensikt å skaffe noen en uberettiget vinning, kan fengsel
inntil 2 år anvendes.
Per Arne Gløtta har i alle høyeste grad skaffet seg selv uberettiget vinning ved å ta i
bruk et kredittkort tilhørende Føleide, noe som er straffbart med fengsel inntil 2 år.
Kredittgjelden har vokset med årene, så det kreves kr 750.000 i erstatning.

Huset er for Føleide ikke bare et hus som genererer leieinntekter. Det er en drøm som
har gått i oppfyllelse. Han har hatt denne drømmen i 12 år, men måtte dra til USA for å
realisere drømmen. I 2011 begynte han jobben med å utvikle planer for et Gründerhus.
Agora Startup House ble lansert 2012. I 2013 drog Føleide i gang et nytt hus: Benvenue
Startup House. Oslo Startup House (www.Oslo.Startup.House) ble annonsert i 2016 og
lansert i 2017. Huset legger grunnlaget for en bedrift i utvikling: StartupHousing AS
(www.StartupHousing.com). Føleide har planer om etablering av gründerhus verdens
600 største byer, for å skape et globalt nettverk av gründerhus med muligheter for
internflytting 4 ganger i året. AirBnB ble ved siste finansieringsrunde verdsatt til $31
milliarder. StartupHousing vil kunne utkonkurrere AirBnB med en bedre
forretningsmodell og på sikt oppnå en verdi på $50 milliarder. Allerede i dag antas
verdien til StartupHousing å være kr 100 millioner, hvor det er konkrete planer for 2018
om å hente inn mange millioner gjennom Folke Invest (www.FolkeInvest.no).
I lys av den smerte, lidelse og nær personlige konkurs Sønderland har påført Føleide
siste 5 årene og det verditap Sønderlands aksept av budet på kr 8.5 millioner
representerer, så fremmer Føleide et krav på kr 15 millioner.
Tilkjent Husleietvistutvalg (HTU) erstatning
Samlet HTU krav
Heftelser fra leietakere
Sabotert doktorgrad
Kredittkortgjeld
Økonomisk kriminalitet og verdiforringelse siste 5 år
Samlet krav

Kr 99.526,50
Kr 6.272.999,73
Kr 192.600
Kr 5 millioner
Kr 750.000
Kr 15 millioner
Kr 27 215 599,23

Samlet krav utgjør dermed kr 27.215.599,73. Forsinkelsesrente (8.5%) skal påregnes.
Se bilag for alle dokumenter sendt til Husleietvistutvalget (bilag 5 og 6).
3. desember 2017

______________________
Lars Føleide

Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Fwd: Lyngveien 40 [BHALEGAL.FID99929]
ella føleide <ellafoleide@hotmail.com>
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Thu, Oct 19, 2017 at 12:59 PM

Hei
Denne mailen fikk Nils av advokaten tirsdag 17.10. Den videresendte han til meg ved en feiltakelse i går, når jeg spurte om han kunne videresende meg den mailen advokaten
hadde sendt dere på søndag.
Står nå litt info her og.
Rart at du ikke har fått en endelig bekreftelse fra advokaten på at Nils har godtatt budet.
Nils sa han skulle gi sjekke med advokaten at du ble informert.
Ella
Videresendt melding:
Fra: Nils Martin Sønderland <nilsmartins@gmail.com>
Dato: 18. oktober 2017 kl. 18.01.54 CEST
Til: ella føleide <ellafoleide@hotmail.com>, Jan Henrik Johannessen <jan@noren.no>
Emne: Fwd: Lyngveien 40 [BHALEGAL.FID99929]
 Videresendt melding 
Fra: "Marius A. Rød" <mar@binghodneland.no>
Dato: 17. okt. 2017 10:02
Emne: Lyngveien 40 [BHALEGAL.FID99929]
Til: "Nils Martin Sønderland" <nilsmartins@gmail.com>
Kopi:

Hei,
Som kjent har vi mottatt bud på kr 8.500.000. Ingen kjente interessenter har uttrykt ønske om å gi høyere bud.
Det er gjennomført 3 annonserte visninger, og en rekke privatvisninger med bistand fra deg. Eiendommen har vært eksponert i markedet
over et par måneder.
Med dagens status, der saksøkte stadig motarbeider salgsprosessen og risikoen for ankeprosesser mv er betydelig, eiendommen fremstår
med et større oppgraderingsbehov enn innhentet verdivurdering synes å legge til grunn, markedet har vist seg noe svakere enn antatt ved
salgsstart, en kjøper vil ha en viss risiko forbundet med håndtering av leietakere, anser vi det totalt sett lite sannsynlig at nye salgsfremstøt
vil lede til et større utbytte pr i dag. Alternativet vil være å berostille saken og trekke eiendommen fra markedet over en viss periode.
Basert på nevnte, ber vi om at budet begjæres stadfestet, ved å respondere på denne eposten. Samtidig ber vi om at du oversender en
oppdatert kravsoppstilling over ditt krav under tinglyst utleggspant og under tvangssalgsbegjæringen. Kravene må være renteberegnet pr
27.1.2018, som vil bli lovens oppgjørsdato.
Hører fra deg ved spørsmål.
Med vennlig hilsen | Sincerely Yours
Marius A. Rød
partner|advokat
+47 901 02 309
mar@binghodneland.no

Bing Hodneland advokatselskap DA MNA
Fridtjof Nansens plass 4, Postboks 1903 Vika, 0124 Oslo
www.binghodneland.no

2. november 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Nils Martin Sønderland
Louises gate 12
0168 Oslo

Trekke begjæring om tvangsoppløsning av sameie
DnB vurderer verdien av huset på Lyngveien 40 til kr 14.67 millioner, som åpner for opplåning til
kr 8.8 millioner uten å overstige 60% belåning. Ved belåning under 60% vil det bli inngitt
avdragsfrihet i 5 år.
Sønderland har begjært et bud pålydende kr 8.5 millioner for stadfestet.
Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 Tingrettens stadfestelse sier at:
Retten skal nekte et bud stadfestet dersom:
(a)
det er sannsynlig at fornyede salgsforsøk vil lede til større utbytte
Et bud på 58% av bankens konservative verdiestimat (kr 14.67 millioner) og 70% av innhentet
takst, gjør det sannsynlig at fornyede salgsforsøk vil lede til større utbytte. Det sier seg selv når
budet som begjæres stadfestet er kr 3.6 millioner under takst.
Føleide har søkt arbeid og vært på intervju. En ansettelse vil lede til større utbytte.
En innsigelse vil bli gitt før fristens utløp.
Foreleggelse av bud viser at Sønderland forventer å få utbetalt kr	
  722.000. Forutsatt at anken til
Borgarting lagmannsrett hvor gyldigheten av rettsdokumentet 10. oktober 2016 ikke fører frem
og ikke medfører at saken stilles i bero før retten får stadfestet budet. Det er i anken fremmet
påstand om at kjennelsen ved Oslo byfogdembete 8. mars 2017 heves.
Det forutsetter også at anken til Borgarting lagmannsrett over gyldigheten av pengekravet ikke
fører frem. Det vil bli begjæret oppsettende virkning, slik at pengekravet ikke vil kunne utbetales
før det foreligger en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett.
Medhjelper Marius A. Rød vil bli innklaget, med påstand om at ny medhjelper vil lede til et større
utbytte.
Gitt solide leieinntekter, lav rente på boliglånet og avdragsfrihet er det mulig å betale rente på et
større beløp enn det Sønderland kan håpe på å få utbetalt ved rettens stadfestelse av budet.
Dersom Sønderland trekker begjæring om tvangsoppløsning av sameie vil Føleide betale
månedlige renter på kr 975.000 den første hver måned. Rentenivået bestemmes av hva
rentenivået boliglånet har, med oppdatering 1. januar hvert år.
Dagens rentenivå på 2.1% gir dermed årlige overføringer pålydende kr 20.475.
En slik avtale forutsetter naturligvis at Sønderland blir fjernet som medlåner.
Innvilger banken et boliglån med 60% belåning (kr 8.8 millioner) vil dette utløse en nedbetaling,
hvor kr 487.500 overføres umiddelbart, påfulgt av 10 månedlige overføringer pålydende
kr 48.750. Totalt kr 975.000.

	
  

Banken tillater opp mot 4 medlånere, som vil garantert tilfredsstille inntektskravet. Med en rente
på 2.1% og avdragsfrihet vil opplåning til kr 8.8 millioner etterstrebes. Føleide er på siste året i
hans 3. mastergrad og vil levere masteroppgaven 1. juni. Han vil kunne tiltre i ny jobb etter
dette. Allerede i høst vil han kunne skrive en arbeidskontrakt. En slik arbeidskontrakt vil
garantert tillate opplåning til kr 8.8 millioner, som medfører utbetaling av et større beløp (kr
975.000) enn det Sønderland kan håpe på å få utbetalt ved rettens stadfestelse av budet.
Føleide er i dialog med en rekke potensielle medlånere. Dette inkluderer leietakere ved
Lyngveien 40. Denne avtalen gjør det mulig å få erstattet Sønderland uten opplåning, hvor det
senere ved tiltredelse av medlåner nummer 2 og medlåner nummer 3 vil bli mulig med
opplåning til kr 8.8 millioner.
Når banken tillater opplåning til kr 8.8 millioner avdragsfritt med en rente på 2.1% er dette
selvsagt noe Føleide vil jobbe mot å få på plass. En slik opplåning vil utløse en nedbetaling,
som gjør at Sønderland i løpet av 10 måneder vil oppnå en gevinst som er kr 253.000 (35%)
større enn hva Sønderland oppnår ved å la eiere av Lyngveien 52, 1182 Oslo overta huset.
95% av alle saker relatert til begjæring om tvangsoppløsning av sameie ender med en eller
annen form for forlik. Dersom denne avtalen ikke aksepteres, er Sønderland bedt om å komme
med forslag til en ny avtale.

En signert avtale gjør avtalevilkårene bindende:
________________ _______________
Lars Føleide
Sted, Dato

________________ _______________
Nils Sønderland
Sted, Dato

	
  

1. desember 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Advokat Espen Kheradmandi
Huseiernes Landsforbund
Fred. Olsens gate 5
0152 Oslo

Frivillig salg av Lyngveien 40 for større utbytte
Føleide sendte 30. november en invitasjon til Sønderland om frivillig salg:
Hei Nils,
Jeg er i Oslo. Kan vi møtes i kveld?
Tar med en nøytral megler for et siste forsøk på å få til en fredelig løsning. Jeg er villig til
å legge boligen ut for frivillig salg i januar. Med en prislapp på under kr 10 millioner
burde det være mulig å få til en heidundrendes budrunde.
Tar toget videre kl 23:00
Mvh Lars Føleide
Fikk til svar av Nils Martin Sønderland:
Det er utenkelig for meg å skulle samarbeide med deg om eit frivillig salg (noko eg
brukte ca. fire år på å få til i perioden 2011-2015 før eg til slutt ga opp) av Lyngveien 40
på bakgrunn av din hårreisande oppførsel over fleire år i tilknytning til vårt sameige som
har medført at eg har mista absolutt all tillit til deg.
Senere på kvelden sender Føleide denne meldingen:
Vi møttes på Grønland våren 2015, hvor jeg inviterte deg til å møtes som gode
barndomsvenner og bestevenner vi alltid har vært.
Eneste betingelsen jeg hadde for å møtes var at vi skulle møtes som gode venner og
ikke snakke om noe relatert til huset.
Likevel bryter du den ene betingelsen jeg hadde og viser prospekt fra meglere du hadde
vært i kontakt med.
Det opplevde jeg som sårende	
  

Umiddelbart etter det som skulle være et hyggelig og uforpliktende møte, så tar du ut en
begjæring om oppløsing av et sameie du ikke klarte å dokumentere eksistensen av.
Følgelig ble begjæringen avvist.
Banken henter sin verdivurdering fra Eiendomsverdi.no, og kunne opplyse høsten 2016
at verdien er nærmere 13 millioner og høsten 2017 har verdien steget til nærmere 15
millioner.
	
  

For at vi skal komme nærmere verdien på kr 15 millioner er frivillig salg en forutsetning.
Du trenger ikke ha tillit til meg for at vi skal kunne selge frivillig.
Jeg har allerede engasjert en megler fra Krogsveen, så det gjenstår bare din aksept og
tillatelse - slik at vi begge kan oppnå et større utbytte.
Jeg har som nevnt engasjert en nøytral megler. Er det mulig for deg å ta en kopp kaffe
med denne personen?
Sønderland hadde ikke svart i løpet av formiddagen 1. desember.
Føleide sender ettermiddagen 1. desember en ny melding:
Prisene på Obos-boliger har falt bratt så langt i år, men de to siste månedene har det
roet seg.
Prisene på Obos-boliger i Oslo har falt 8,2 prosent hittil i år
...men nå stiger prisene igjen.
Prisene på brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo steg med 0,2 prosent i november.
Det kommer frem i en pressemelding fra Obos fredag.
https://www.dn.no/nyheter/2017/12/01/1049/Eiendom/prisene-pa-obos-boliger-i-oslo-harfalt-82-prosent-hittil-i-ar

Bunnen er nådd Nils.
Så et frivillig salg på nyåret vil garantert gi et større utbytte!
Mvh Lars
I media er det bred enighet om at bunnen i boligprisfallet er nådd. Ber derfor advokat Espen
Kheradmandi komme med en profesjonell vurdering overfor Nils Martin Sønderland hvorvidt han
kan forvente større utbytte ved et frivillig salg – og om det er en forutsetning at Sønderland skal
kunne ha tillit til Føleide for at det skal kunne bli gjennomført et frivillig salg.
Oktober gav en sesongkorrigert oppgang på 0.4% (bilag 1) og nå stiger Obos-tilknyttede boliger
i Oslo med 0.2% i november (bilag 2).
Partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret tror prisbunnen kan være nådd for
denne gang (bilag 3)
https://www.dn.no/nyheter/2017/12/01/1226/Eiendom/-tror-boligprisene-er-tilbake-pavekstsporet-i-2018-men-blir-ikke-overrasket-om-det-skjer-for

	
  

Pilene peker oppover for norsk økonomi (bilag 4)
Norsk PMI er på sitt sterkeste nivå siden juli. Tallene indikerer nå at industriaktiviteten
akselererer igjen.
https://www.dn.no/nyheter/2017/12/01/0900/Industri/pilene-peker-oppover-for-norskokonomi
Flere gode nyheter (f.eks boligprisstatistikk fra Eiendom Norge) er ventet mandag 4. desember.
Føleide bekrefter herved at han ønsker et frivillig salg med første visningshelg januar 2018.

1. desember 2017

______________________
Lars Føleide

	
  

Hei kjære 24-leer
Vi har oppdaget at du lokkerer annoner. Vi i 24 hadde att tor pri på om du
hviteliter o lik at vi kan finaniere vår journalitikk med reklame og fortette
å være en grati nhetkilde.

kru på annoner
Gjelder kun for 24

oligpriene falt 0,2 proent i
oktoer
oligpriene er nå 0,7 proent høere enn for et år iden.

Ingvild agmoen
(24) Puliert: 11:02 - 03.11.2017, Oppdatert: 13:25 - 03.11.2017

Oktoer 2017 var en måned med hø aktivitet i oligmarkedet, vier ferk oligpritatitikk fra iendom Norge.
Fra eptemer til oktoer gikk oligpriene ned med 0,2 proent. Korrigert for eongvariajoner fikk vi en prioppgang fra måneden før på
0,4 proent.
oligpriene er nå 0,7 proent høere enn for et år iden.
– Med en eongkorrigert vekt i de najonale priene i oktoer å utviklet markedet eg terkere enn forventet, ier adminitrerende
direktør Chritian Vammervold Dreer i iendom Norge.
Han legger amtidig til at det er for tidlig å i om det er egnnelen på et trendkifte vi er.

Hitorik vak måned

Det var ventet at oligpriene ville vie en nedgang fra eptemer til oktoer. DN Market ventet en nedgang på 0,5 proent, jutert for
eongvariajoner. Nordea Market ventet en nedgang på 0,4-0,5 proent.
Oktoer er hitorik ett ingen god måned for oligmarkedet. I fjor le unntaket: Da teg oligpriene nominelt med 0,6 proent fra
måneden før, en eongjutert økning på hele 1,4 proent.
aken fortetter under grafen.

Årlig boligprisutvikling
Utvikling i boligprisene på landsbasis målt i oktober måned.
Nominelt
1,4 %

Sesongkorrigert

1,2 %
1%
0,8 %
0,6 %
0,4 %
0,2 %
0%
-0,2 %
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-0,8 %
-1 %
-1,2 %
-1,4 %
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okt. 2014

okt. 2015

okt. 2016

okt. 2017

Source: Eiendom Norge • Created with Datawrapper

Det er olgt veentlig flere oliger i oktoer i år enn oktoer i fjor – en økning på 8,2 proent, ifølge pritatitikken. Det er en god indikator
på aktiviteten i markedet, påpeker Dreer.
Hittil i år er det olgt 76.339 oliger, noe om er tilnærmet likt om i 2016.
– n årak til økningen i antall alg i oktoer er uikkerheten om har preget oligmarkedet den ite tiden, noe om har ført til en kraftig
redukjon av alget i noligmarkedet. Det er annnlig at mange av de om vurderer kjøp av ne oliger nå har eveget eg over i
ruktoligmarkedet, ier Dreer.
Det er amtidig litt lagt ut flere oliger for alg i Norge. I oktoer le det lagt ut 9.013 oliger for alg, 3,4 proent flere enn i amme måned
i fjor.
Hittil i år er det lagt ut 88.875 oliger for alg, 8,1 proent flere ammenlignet med i fjor.
Dreer påpeker at utudet av oliger har økt over tore deler av landet i oktoer, og at tiludiden er etdelig høere enn i fjor.
– Vi er tendener til at økningen i tiludiden moderer eg i de tørte ene. Det lir derfor ektra pennende å e hvor me av
tiludiden om vil li tatt unna før nttår, ier Dreer.

jekk oligpriutviklingen i norke er
I overikten under er du den nominelle oligprivekten for ulike norke er i oktoer.
Du kan ogå jekke priutviklingen det ite året, og hva hver kvadratmeter koter i nitt nå.
OLO: Oktoer: -1,8 proent. ite 12 mnd.: -2,8 proent. Pri per m²: 68.618.
FRDRIKTAD: Oktoer: +0,3 proent. ite 12 mnd.: +7,7 proent. Pri per m²: 28.855
MO: Oktoer: +0,4 proent. ite 12 mnd.: +9,2 proent. Pri per m²: 35.313
ARPORG: Oktoer: +0,0 proent. ite 12 mnd.: +4,6 proent. Pri per m²: 25.370
HAMAR: Oktoer: +0,1 proent. ite 12 mnd.: +4,6 proent. Pri per m²: 32.406
LILLHAMMR: Oktoer: -0,2 proent. ite 12 mnd.: 4,3 proent. Pri per m²: 32.423

DRAMMN: Oktoer: -0,4 proent. ite 12 mnd.: +6,8 proent. Pri per m²: 40.203
aken fortetter under annonen.
LARVIK: Oktoer: -0,7 proent. ite 12 mnd.: +0,4 proent. Pri per m²: 24.179
ANDFJORD: Oktoer: -0,1 proent. ite 12 mnd.: +1,6 proent. Pri per m²: 26.114
TØNRG: Oktoer: +0,2 proent. ite 12 mnd.: +4,3 proent. Pri per m²: 34.185
PORGRUNN: Oktoer: -0,2 proent. ite 12 mnd.: +3,8 proent. Pri per m²: 22.949
KIN: Oktoer: -0,4 proent. ite 12 mnd.: +3,3 proent. Pri per m²: 21.965
KRITIANAND: Oktoer: -0,6 proent. ite 12 mnd.: -1,1 proent. Pri per m²: 30.260
ANDN: Oktoer: -0,5 proent. ite 12 mnd.: -1,5 proent. Pri per m²: 31.829
TAVANGR: Oktoer: -0,4 proent. ite 12 mnd.: +0,9 proent. Pri per m²: 38.304
HAUGUND: Oktoer: -0,4 proent. ite 12 mnd.: -1,4 proent. Pri per m²: 22.027
RGN: Oktoer: -1,5 proent. ite 12 mnd.: -2,6 proent. Pri per m²: 42.509
ÅLUND: Oktoer: -1,0 proent. ite 12 mnd.: -0,6 proent. Pri per m²: 30.737
TRONDHIM: Oktoer: -1,1 proent. ite 12 mnd.: -0,4 proent. Pri per m²: 44.712
ODØ: Oktoer: -1,0 proent. ite 12 mnd.: +2,7 proent. Pri per m²: 36.323
TROMØ: Oktoer: -0,9 proent. ite 12 mnd.: +0,9 proent. Pri per m²: 45.275
NITT NORG: Oktoer: -0,2 proent. ite 12 mnd.: 0,7 proent. Pri per m²: 39.898
oligmarkedet

Prisene på Obos-boliger har falt bratt så langt i år, men de to siste månedene har det roet seg. Foto: Gorm K.
Gaare

Prisene på Obos-boliger i Oslo
har falt 8,2 prosent hittil i år
...men nå stiger prisene igjen.
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Boligpriser
Klikk på kartet for å søke på boligpriser i et område du er interessert i.
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Prisene på brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo steg med 0,2 prosent i november.
Det kommer frem i en pressemelding fra Obos fredag.
I november var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede
boliger i Oslo-området 58.314 kroner. Kvadratmeterprisen er 0,2 prosent høyere enn i
oktober, og 6,1 prosent lavere enn i november 2016.
– Prisene holder seg på samme nivå som i foregående måned, men en måned er et altfor kort
tidsperspektiv til å trekke noen klare konklusjoner. Vi må vente noen måneder til før vi vet
om dette er en vedvarende trend eller om det bare er en kort pust i bakken. Omsetningen er
fortsatt på et høyt nivå, faktisk høyere enn i november for et år siden, sier konsernsjef Daniel
Kjørberg Siraj i Obos.
Hittil i år har prisene for brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området falt med 8,2
prosent.
For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obostilknyttede boliger 51.519 kroner i november. Dette er uendret fra oktober, og 5,8 prosent
lavere enn i november 2016.
I november ble det foretatt 758 eierskifter i Obos-tilknyttede boliger mot 759 i oktober og
734 i november i 2016. (Vilkår)
Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer
her.


Obos-prisene stiger igjen. Det kan være en temperaturmåler, tror Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret. Foto: Per
Ståle Bugjerde

– Tror boligprisene er tilbake på
vekstsporet i 2018, men blir
ikke overrasket om det skjer før
Partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret tror prisbunnen kan være nådd for
denne gang.
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– Helt klart overraskende tall!
Det sier partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret om prisveksten på Obos-boliger i Osloområdet i november.
Obos-prisene har riktig nok falt 8,2 prosent hittil i år, men i november steg prisene med 0,2
prosent.
– Hverken november eller desember er noen gode boligsalgsmåneder, så dette er
overraskende. Og det kan være en temperaturmåler, sier Øye.
Selv om boligprisene har falt mye i Oslo de siste månedene, kan det utelukkende være snakk
om psykologi og at boligprisene allerede er så høye som de er, påpeker Øye.
– Vi må ikke glemme at boligprisene her i hovedstadsområdet har steget veldig bratt de siste
par årene, og i år har vi ått en korreksjon. Det kan være at det stopper her. Vi tror
boligprisene er tilbake på vekstsporet i 2018, men jeg blir ikke overrasket om det skjer før,
sier han.

«Putrer og går»
– Vil dette si at prisbunnen nå kan være nådd?
Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer
her.


– Ja, den kan være nådd for denne gang. Det blir spennende å se om boligprisene som
Eiendom Norge presenterer neste uke viser samme utvikling, men av erfaring vet vi at Obosprisene er en god temperaturmåler på markedet, sier Øye.
Han peker på at boligmarkedet i Oslo-området «putrer og går» til tross for at det går tregere
enn i or.
– Vi har hatt så mange år med etterslep i produksjonen av nye boliger at det fortsatt er stor
etterspørsel. Folk ﬂytter, gifter og skiller seg uavhengig av boligprisene, og selv om vi ﬁkk en
dipp, fungerer boligmarkedet godt, sier han.

Psykologien i markedet ikke bra
Øye blir litt oppgitt over at «alle nordmenn vil være lure, men vil være lure samtidig», og at
psykologi spiller en så stor rolle i boligmarkedet.
– Når frykten øker og boligprisene faller, faller de enda mer, fordi da blir frykten enda større.
Det blir en evig berg-og-dal-bane, og slik vingling er ikke bra for markedet. Ujevnheter og
spark nedover fører bare til brems i boligbyggingen, og at boligprisene blir enda høyere. For
det vi har sett nå er jo prisfall som ikke har rotfeste i konjunkturbildet. Renten er lav og
økonomien i Norge går bra, forklarer Bjørn-Erik Øye. (Vilkår)
Les også: SSB: Boligprisene vil falle i ett år til
Les også:
De hemmelige vinene du kan kjøpe i dag
Stordalen selger fem hoteller
– Nå skal det ganske mye til før kronen styrker seg

Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer
her.


Produksjonsveksten tar seg ytterligere opp i norske bedrifter. Foto: Eivind Senneset

Pilene peker oppover for norsk
økonomi
Norsk PMI er på sitt sterkeste nivå siden juli. Tallene indikerer nå at
industriaktiviteten akselererer igjen.

Line Kaspersen FØLG MEG
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Forventningsundersøkelser blant innkjøpssjefer, de såkalte PMI-indeksene, blir fulgt svært
nøye i ﬁnansmarkedene, og fredag kom norsk PMI inn overraskende sterkt: Den steg til 57,1
i november fra 54,8 i oktober.
Dette er den høyeste indeksverdien siden juli, noe som er et klart tegn på at
industriaktiviteten akselererer igjen.
Det var oppgang i alle delindeksene, men de viktigste bidragene kom fra ordre- og
sysselsettingsindeksene.
Produksjonsindeksen steg til 57,2 i november fra 56,8 i oktober.
Dermed ser det ut til at produksjonsveksten tok seg ytterligere opp i november.
Indeksen utarbeides av Danske Bank Norge og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (Nima)
hver måned.

Flere bedrifter øker produksjonen
Detaljene viser at bedringen i hovedsak skyldes at ﬂere bedrifter nå melder om økende
produksjon.

PMI-indeksene
* Forventningsundersøkelser blant
innkjøpssjefer, de såkalte PMIindeksene, blir fulgt svært nøye i
ﬁnansmarkedene verden over. De
ﬂytter gjerne både aksje-, rente- og
valutamarkedene umiddelbart om de
avviker mye fra forventningene.
* Grunnen er at de har vist seg å gi
presis og pålitelig informasjon om
den økonomiske utviklingen lenge
før andre statistikker fanger opp
endringer.
* Selv om indeksene bygger på
omfattende undersøkelser gjort
blant et stort utvalg bedrifter, er
indeksen i seg selv enkel å forstå.
* Utgangspunktet er at tallet 50
markerer skillet mellom økende og
fallende aktivitet. Jo nærmere 100,
desto ﬂere bedrifter melder om
økende aktivitet. Indeksene er

Ordreindeksen steg til 58,5 i november fra 55,6 i oktober.
Dermed økte ordreinngangen raskere enn i oktober.
Detaljene viser at det var en oppgang i ordreindeksene
både til hjemme- og eksportmarkedet. Begge
delindeksene er nå på sitt høyeste nivå siden juli.

Sterk vekst i sysselsettingen
Sysselsettingsindeksen steg til 55,5 i november fra 52,3 i
oktober.
Dette er den høyeste indeksverdien siden mars 2012.
De faktiske industrisysselsettingstallene hadde sin første
positive kvartalsvekst på over tre år i tredje kvartal, og
disse tallene tyder på at denne trenden vil forsterkes i
erde kvartal.
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg til 59,0 i
november fra 54,6 i oktober.
Dette er den høyeste indeksverdien siden desember

2010, noe
som er
interessant
lengre
Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning
av innhold
og annonser
og for ettersom
å videreutvikle
våre tjenester. Les mer
her.

leveringstid
henger
historisk godt sammen med høyere

dessuten bygget opp på samme
måten over hele verden, noe som
gjør dem enkle å sammenligne.
* Selve samleindeksen er bygget opp
av ﬂere underindekser, som gir mer
detaljert informasjon om hvordan
bedriftene oppfatter utviklingen i
blant annet ordreinngang,
produksjon, sysselsetting og
lagerbeholdning.

kapasitetsutnyttelse.

Tror den svakeste perioden er tilbakelagt
De sterke tallene kom overraskende på markedet:
– PMI kom inn mye bedre enn ventet. Men vi har sett at
indeksen kan svinge ganske mye fra måned til måned, og
PMI i andre land har vist en klart sterkere utvikling enn
produksjonsindeksene har vist. Derfor vil vi være
varsomme med å tolke hvor sterke disse tallene egentlig
er, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til

DN.
Han peker likevel på at PMI-indeksen over tid har vist en viss oppgang for industrien i Norge.
– Det kan virke som den svakeste perioden nå er tilbakelagt, sier Aamdal.
Han tror ikke at det siste kronefallet kan ha hatt så stor gjennomslag for PMI denne gang,
men peker på at kronen har holdt seg svak i hele år.
– Så svak krone kan nok ha spilt en rolle. En del bedrifter kan ha blitt mer optimistiske som
følge av svak kronekurs, men vi må ikke glemme at norske bedrifter er forskjellige, og det er
ikke alle som påvirkes av kronekursen, sier seniorøkonomen.
Kronen er nå på sitt svakeste nivå siden ﬁnanskrisen.
Overraskende svake shoppingtall ga torsdag kraftig utslag for kronen, og valutaanalytikere
utelukker ikke at kronen kan svekke seg ytterligere frem mot nyttår.
For nordmenn som skal på juleferie i euroland er dette dårlig nytt, men for norske
industribedrifter som lever av eksport til europeiske land er den svake kronen i mange
tilfeller positivt. (Vilkår)
Les også:
November er den svakeste måneden for kronen noensinne
Industrien smiler over svak krone
Kronen på sitt svakeste siden ﬁnanskrisen

Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer
her.
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Varekjøp og kontantuttak med utenlandsk valuta inkluderer et valutapåslag (p.t. 1,75 %) i oppgitte valutakurs.
Kundeservice
Åpningstider: Man – Fre 08.00 - 20.00, Lør 09.00 - 16.00, helligdager stengt.
Hvor mye koster en betalingsutsettelse?
Nedenfor finner du eksempler på hva en betalingsutsettelse med dette kortet koster deg. Eksemplene er beregnet i henhold til
bransjestandard på kr 15 000, hvorav kr 13 000 er varekjøp og kr 2 000 er kontantuttak.
Eksempel på
betalingsalternativ
Betaler alt ved første
gangs fakturering
Betaling over 3
måneder
Betaling over 12
måneder
Betaling over 36
måneder

Rentebeløp

Adm.gebyr/
måned

Øvrige
kostnader

Totale
kostnader

Månedlig
betaling*

Effektiv rente
(per år)

25,80 **

0,00

80,00

15 105,80

15 105,80

8,80%

374,13

0,00

80,00

15 454,13 5 213,73 - 5 089,02

19,74%

1 215,91

0,00

80,00

16 295,91 1 443,73 - 1 272,26

17,14%

3 460,68

0,00

80,00

18 540,68

16,41%

605,95 - 424,09

* Nedbetalingsplanene er basert på serielån og avdragene vil derfor variere fra måned til måned, derav fra- og tilbeløp under månedlig
betaling.
** Benyttes kortet kun til varekjøp og hele utestående saldo betales innen forfall påløper det ingen renter og den effektive renten er 0%.
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Klage fra utleier (bruk hjelpeteksten bak
spørsmålstegnene)
Klagers
referanse/saksnummer
Mottatt
Saksbehandler
Arkiv
Hva gjelder saken? Gi en kort beskrivelse (f.eks. "Saken gjelder erstatning").
Saken gjelder erstatning som følger av ubetalt husleie etter utkastelse.

Hva er leieforholdets adresse?
Adresse
Postnummer
Poststed
Fylke
Boligens areal
Antall rom

Lyngveien 40
1182
Oslo
Oslo
100 kvm
2

Klager
Navn
Fødselsdato
Fødselsnummer
Ev. DUFnummer
Organisasjonsnummer
Adresse
Postnummer
Poststed
Mobilnummer
Epost

Lars Føleide
301079
30107940169

Lyngveien 40
1182
Oslo
98454499
lars.foleide@gmail.com

Innklaget
Navn
Fødselsdato
Fødselsnummer
Ev. DUFnummer
Organisasjonsnummer
Adresse
Postnummer
Poststed
Mobilnummer
Epost

Per Arne Gløtta
050659
05065938534

Ukjent
Ukjent
Oslo (sannsynligvis)
46479169
pergloetta@gmail.com

Har leietakeren Dato for levering av nøkler (har leieren flyttet uten å levere nøkler bør du skrive
flyttet ut? Ja
dette). Ble kastet ut. Låsen skiftet av Namsfogden i Oslo
ﬁle:///Users/Zyron/Dropbox/privat/hus/Utleie/Husleietvistutvalget/2017%20May/netform.html
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Hva gjelder klagen?
Skyldig husleie/leietap
Erstatning for mangelfull rengjøring av boligen.
Erstatning for skader eller andre mangler påført boligen
Dekning av omkostninger ved utkastelse
Dekning av inkassoomkostninger

Skyldig husleie/leietap
Hvilke måneder skylder leietaker husleie for, og hvor mye per måned? Lag en oversikt. Hvis det
også betales tillegg for brensel e.l, må dette spesifiseres. Hvis du krever leie etter at leieren
tilbakeleverte nøkler, regnes det som et krav om erstatning for leietap. Det er derfor viktig å
opplyse når nøklene ble levert:
Fyll inn det totale husleiekravet:
kr 194.917
Spesifiser kravet om husleie/leietap:
varsel pr. 19. oktober 2016 137917
desember 2016 11400
januar 2017 11400
februar 2017 11400
mars 2017 11400
april 2017 11400
Bevis/Dokumentasjon
Kopi av leiekontrakten
Kopi av purringer

Erstatning for mangelfull rengjøring av boligen.
Beskriv type bolig, antall rom, boligens størrelse og standard. Forklar hva du krever og hvorfor.
Fyll inn summen du krever fra leietaker:
kr 10.000
Spesifiser kravet:
Per Gløtta ble kastet ut 4. januar.
1. februar møter han opp hos Namsfogden i et forsøk på å forhindre at Føleide skal få tillatelse til
å kaste tingene.
Mot slutten av februar skjønner endelig Per Gløtta at tingene vil bli kastet dersom han ikke henter
de, og tar med seg i samme flyttelass ting og møbler som tilhører huset.
Av 1. mai er det fortsatt mye søppel som ikke er fjernet. Kostnaden av å få dette gjort er forventet
å komme på kr 10.000
Bevis/Dokumentasjon
Kopi av leiekontrakten
Bilder av mangelfull rengjøring. Les instruks om bilder som bevis

Erstatning for skader eller andre mangler påført boligen
Spesifiser hva du krever erstatning for:

ﬁle:///Users/Zyron/Dropbox/privat/hus/Utleie/Husleietvistutvalget/2017%20May/netform.html
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Fyll inn summen du krever fra leietaker:
Kr 10.000
Spesifiser hvilke skader du krever erstatning for, hvilke ting som er ødelagt eller fjernet m.v.:
Per Gløtta har røyket i boligen på trass av at dette ikke er tillatt og på trass av at han har fått
beskjed om å slutte.
Etter 11 år i boligen er lukten ille. Dette gjør det vanskelig å få leid ut til full pris. Inntekt på
rommet er i dag kr 7.500, ned fra kr 11.400.
Boligen må vaskes og males for å gjenopprette tidligere standard. Dette forventes å koste kr
10.000
Bevis/Dokumentasjon
Kopi av leiekontrakten

Dekning av omkostninger ved utkastelse
Spesifiser hva du krever og hvorfor:
Fyll inn summen du krever fra leietaker:
Kr 4202
Beskriv saken/klagen:
Gebyr fra Namsfogden i Oslo kom på kr 4202 etter utkastelse og skifting av nøkkel.
Bevis/Dokumentasjon
Kopi av leiekontrakten
Kopi av namsbok fra namsmannen

Dekning av inkassoomkostninger
Spesifiser hvilke inkassoomkostninger du krever:
Fyll inn summen du krever fra leietaker:
Kr 30284 + Kr 7543,73
Spesifiser kravene:
Per Gløtta tok i bruk et kredittkort som kom i Føleide sitt navn mens Føleide var i utlandet.
Føleide returnerte til Norge juni 2014. Vedlagt er faktura fra februar 2014 som viser kontantuttak
ved Manglerud og Ryen (i nærheten av huset), samt en utleggsforretning som viser totalt skyldig
beløp etter utleggsforretning.
Per Gløtta lovte på tro og ære at det utestående ville bli tatt hånd om, og istedenfor så unndrar
han post slik at Føleide får seg et sjokk når det er blitt registrert utleggsforretning i hans navn.
Per Gløtta har bestilt abonnement og tjenester i fra Canal Digital i mitt navn. Føleide betaler sitt
eget abonnement med avtalegiro, men Gløtta har her altså fått opprettet et nytt kundenummer og
bedt om å få faktura tilsendt i posten uten at disse er blitt betalt. Gløtta liker å se på fotball, så
utgiftene på kr 149 er sannsynligvis abonnementutgifter for å kunne se fotballkamper.
Bevis/Dokumentasjon
Kopi av leiekontrakten
Annet

Dine påstander
Nedenfor ser du en oversikt over dine påstander (krav) som du ønsker at Husleietvisutvalget
skal komme frem til:
ﬁle:///Users/Zyron/Dropbox/privat/hus/Utleie/Husleietvistutvalget/2017%20May/netform.html
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Leietaker må betale utleier skyldig husleie/leietap med kr: kr 194.917
Leietaker må betale utleier for rengjøring med kr: kr 10.000
Leietaker må betale utleier erstatning for skader eller andre mangler med kr: Kr 10.000
Leietaker må betale utleier omkostninger ved utkastelse med kr: Kr 4202
Leietaker må betale utleier for inkassoomkostninger med kr: Kr 30284 + Kr 7543,73

Sakskostnader og renter
Med sakskostnader menes utgifter ved saken i Husleietvistutvalget. Med renter menes
forsinkelsesrenter, jf. forsinkelsesrentel. § 3. Hvis du ikke gjør endringer, er det satt opp som
standard at du bare krever gebyr og renter slik som er mest vanlig.
Den annen part må betale saksbehandlingsgebyret samt eventuell forkynningsomkostning. Ja
Den annen part må betale forsinkelsesrenter, jf. forsinkelsesrentel. § 3.
Ja
Den annen part må betale andre sakskostnader med kr
Nei

NB: Klageskjemaet må skrives ut og underskrives for hånd.
Dersom klagen ikke er signert for hånd, kan Husleietvistutvalget (HTU) ikke behandle klagen.
Hele klagen i underskrevet stand med vedlegg, sendes
Husleietvistutvalget Oslo og Akershus, Pb 5118 Majorstua, 0302 Oslo (alle boligleieforhold i
Oslo/Akershus)
Husleietvistutvalget Hordaland, Pb 7390, 5020 Bergen (alle boligleieforhold i Hordaland)
Husleietvistutvalget SørTrøndelag og NordTrøndelag, Pb 4727 Sluppen, 7468 Trondheim (alle
boligleieforhold i Trøndelag, samt klage fra forbrukerleier mot næringsdrivende utleier i Norge for
øvrig.)
Klagen skrives ut, underskrives og sendes HTU per post (med alle vedlegg).
oslo@htu.no  bergen@htu.no  trondheim@htu.no

Sted
Dato
Klagers navn med blokkbokstaver og underskrift (signatur)
Blokkbokstaver

underskrift

ﬁle:///Users/Zyron/Dropbox/privat/hus/Utleie/Husleietvistutvalget/2017%20May/netform.html
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Standardformular fra

Navn

Per Gløtta

Adr.

Lyngveien 40

Ettertrykk forbudt

VARSEL
ETTER TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN § 418 OM
FRAVIKELSE (UTKASTELSE) FRA DERES LEIEFORHOLD
I Lyngveien 40

Postadr. 1182 Oslo
Varselet gjelder de(t) forhold som er avkrysset:

TVANGSL. § 13-2 TREDJE LEDD (A).
Jeg anmoder herved om at leieobjektet fraflyttes innen 2 uker fra dags dato.
Manglende husleie/betaling for avtalte tilleggsytelser utgjør nå til sammen kr 137917
for perioden januar 2015- november 2016
I henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (a), jf. § 4-18 første ledd, gjøres De oppmerksom
på at utkastelse vil bli begjært dersom fraflytting ikke skjer, samt at utkastelse kan unngås dersom leien
med renter, utenrettslige inndrivingskostnader, sakskostnader og forfalt leie frem til betalingstidspunktet
blir betalt før utkastelsen gjennomføres.
TVANGSL. § 13-2 TREDJE LEDD (B).
Jeg anmoder herved om at leieobjektet fraflyttes innen 2 uker fra dags dato.
Leietiden utløp ifølge kontrakten den
I henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (b), jf. § 4-18 første ledd, gjøres De oppmerksom
på at utkastelse vil bli begjært dersom fraflytting ikke skjer.
TVANGSL. § 13-2 TREDJE LEDD (C).
Jeg anmoder herved om at Ieieobjektet fraflyttes innen 2 uker fra dags dato.
Leieforholdet utløp ifølge oppsigelsen den
I henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (c), jf. § 4-18 første ledd, gjøres De oppmerksom
på at utkastelse vil bli begjært dersom fraflytting ikke skjer.

fl

TVANGSL. § 13-2 TREDJE LEDD (E).
Jeg anmoder herved om at leieobjektet fraflyttes innen 2 uker fra dags dato.
Jeg anser det åpenbart at De ikke har rett til å besitte leieobjektet, jf. vedlagte redegjørelse.
I henhold til tvangsfulibyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (e), jf. § 4-18 første ledd, gjøres De oppmerksom
på at utkastelse vil bli begjært dersom fraflytting ikke skjer.

Sted/Dato
Underskrift

Oslo, 19. oktober 2016
Utleier

Lars Føleide
NAVN GJENTATf MED BLOKKBOKSTAVER

Revidert 6/2014
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NAMSFCGDEN

J ournalnummer:

Lars Rune Foleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim

Saksøkersprosessflm. ref
.

1700068401

Vår referanse

Dato

T2016-335010

05.01.2017

Midlertidig namsbok i sak om fravikelse av fast eiendom
Det vises til begjæring om fravikelse av fast eiendom mot Per Arne Gløtta, datert
02.11.2016.
Resultatet av forretningen fremgår av vedlagte utskrift av namsboken.

T. Torblaa

Namsfutlmektzg

Saksbehandler:
T. Torblaa
Telefon: 21 01 48 44

Kopi til:

Vedlegg:

Namsfogden i Oslo
Besøk: Pitestredet 19 0164 Oslo
Post: Pb.8155 Dep, 0033 Oslo
Tlf: 21014700 faks: 21014701
E-post: oslo.namsfogd@politiet.no

Org. nr.: no 988894907 mva
Bankgiro: 76940512820

B.nr. 1132202

namsboknr 12016-335010
namsbokdato 05.01.2017

Namsfogden i Oslo
Namsbok T2016-335010
Tvangsfullbyrdelse av annet enn pengekrav ftavikelse

Journalnummer:

1700068137

-

Saksøker:
Lars Rune Foleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim

Org nr/Fodsels nr
Saksokers ref nr

30107940169

Org nr/Fodsels nr
Saksoktes ref nr

05065948534

Sin egen prosessfuflmektig

Saksokt:
Per Arne Glotta
Lyngveien 40
1182 Oslo
Sin egen prosessfullmektig

Forretning holdt av Namsmannen i Oslo:
: 04.01 .2017, kl 12:55
Tidspunkt
: Lyngveien 40, 1182 Oslo
Sted

Til stede:
Namsmann
Saksoker
Saksøkt
Andre

:
:
:
:

T. Torblaa/
Til stede
Til stede
Låsesmed

C N Lutro

Saken gjelder:
Fravikelse av leilighet i Lyngveien 40, 1182 Oslo. på bakgrunn av udekket leie

Tvangsgrunnlag:
Leiekontrakt av 04.08.2016 jf. tvfbL

13-2 tredje ledd a

Dokumenter i saken:
1. Begjæring av 02.11.2016 mottatt 02.11.2016
2. Tvangsgrunnlaget
3. Varsel av 19.10.2016 jf. tvfbl. 4-18

1132991

Side i

Namsfogden i Oslo
Namsbok 12016-3350 10
Tvangsfullbyrdelse av annet enn pengekrav fravikelse
-

Forretningens omkostninger:
Beskrivelse av krav
Rettsgebyr sak nr. T2016-335010
SUM sak nr. T2016-335010
-

Priontet
3

Rentefot

Rente Rente til
fra dato
dato

Restbeløp
kr
kr

-

Opprinnelig
beløp
4202,00 kr
4202,00
4202,00 kr
4202,00

Forhandlinger m.v.:

Begjæringen er forelagt for Per Arne Glotta i brev av 18.11.2016, med oppfordring om
innen to uker å uttale seg om forhold av betydning for gjennomføring av utkastelsen.
Saksokte er gjort oppmerksom på hvilke kostnader som er pålopt, og at ytterligere
kostnader vil pålope ved gjennomføring. Varsel er også sendt sosialtjenesten. Partene ble i
brev av 18.11.2016 varslet om at utkastelsen ville finne sted 04.01.2017
Namsmannen møtte på adressen på berammet dato. Saksokers representant påviste
leiligheten. Saksokte var til stede og ga tilgang til leiligheten. Lås ble skiftet og nye nokler
ble levert saksokers representant. Saksoktes losore ble registrert skriftlig og med kamera.
Varsel om det foretatte ble gitt til saksokte personlig.
Saksoktes losore ble besluttet lagret i leiligheten inntil videre. I uke 3 vil namsmannen
sende et siste varsel til saksokte om å hente losore.

Dette er en midlertidig namsbok
Namsmannens beslutning:
Namsmannen har besluttet å fremme forretningen i henhold til begjæringen. Leiligheten i
Lyngveien 40, 1182 Oslo. er satt ut
soktes besittelse. Saksoktes losore besluttes lagret
i leiligheten inntil videre.

Namsmannen
T. Torblaa
Namsfullmekflg

5 mpel:

Rett utskrift

1132991
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Faktura

FAKTURA FOR GEBYRFRI VISA
LARS RUNE FØLEIDE
(KORTNUMMER, SISTE 4 SIFRE: 2425)
KREDITTGRENSE:
SALDO PR. 28.02.2014:
DISPONIBEL KREDITT:
FORFALLSDATO:
MINSTEBELØP Å BETALE:

20 000,00
21 211,75
0,00
20.03.2014
1 817,81

BRUK I PERIODEN 01.02.2014  28.02.2014
DATO
31.01.2014
01.02.2014
05.02.2014
08.02.2014
14.02.2014
14.02.2014
17.02.2014
28.02.2014

FORKLARING
SALDO FORRIGE KONTOUTDRAG
Innbetaling
KONTANTER NORDEA MANGLERUD SENTER OSLO
KONTANTER NORDEA MANGLERUD SENTER OSLO
KONTANTER BNP Esso Ryen Oslo
KONTANTER BNP Esso Ryen Oslo
KONTANTER BNP Esso Ryen Oslo
RENTER
SALDO PR. 28.02.2014

BELØP
15 366,36
1 500,00
1 500,00
2 500,00
1 000,00
1 500,00
500,00
345,39
21 211,75

Faktura inneholder ikke bevegelser registrert etter 28.02.2014. Minstebeløp å betale per måned er 3 % av saldo, min. kr 300,
og du kan når som helst betale inn hele summen. Har du foretatt en innbetaling etter månedsskiftet som er større enn
minstebeløpet, kan du se bort fra denne fakturaen.
Vær oppmerksom på følgende:
Ved forsinket innbetaling eller innbetaling med feil KID, kan kortet bli midlertidig sperret for bruk. KIDnummeret er oppført
nederst på fakturaen.
Det belastes ikke renter for varekjøp dersom du betaler utestående saldo ved forfall. Velger du å ikke betale hele
saldoen ved forfall, påløper det renter fra kjøpsdato for hele beløpet frem til innbetalingsdato. Ved kontantuttak
påløper det renter fra uttaksdato. Bruk på postkontor, i banker, minibanker, regningsbetaling og overføring til konto
regnes som kontantuttak og belastes med de kostnader kontantuttak medfører. Nominell rente for varekjøp og
kontantuttak er hhv. 20,42 % og 24,09 %.
Varekjøp og kontantuttak med utenlandsk valuta inkluderer et valutapåslag (p.t. 1,75 %) i oppgitte valutakurs.
Kundeservice
Det er dessverre ikke mulig å svare på denne eposten direkte. Vennligst ta kontakt med oss på epost
kundeservice@santanderkredittkort.no eller telefon 815 68 550. Åpningstider: manfre 08.0016.00, helger og helligdager
stengt.
Følgende opplysninger benyttes ved innbetaling
MOTTAKER
Santander Consumer Bank AS, PO Box 191, N2381 Brumunddal
TIL KONTO
9750 06 31000
KIDFELT
9351005102403
FORFALL
20.03.2014
Santander Consumer Bank AS
Org. nr:983 521 592
Ref:bks_aaws_aa0e2zji

https://gebyrfri.santanderkredittkort.no/Templates/Public/Pages/ShowInvoiceInfo.aspx?Invoice=635291424000000000&print=true
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 02/06/2016 kl. 17:01
Registrert til og med: 31/05/2016

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
12190

17/02/2006

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 5.200.000
FØLEIDE LARS RUNE
F.NR: 301079

PENGEHEFTELSER
12195

17/02/2006

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 6.000.000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984851006

500048

22/06/2012

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 3.000.000
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 985621551
Uomsettelig

335539

15/04/2016

UTLEGGSFORRETNING
AVHOLDT: 15/04/2016, KL. 11:37
BELØP: NOK 30.284
SAKSØKER: SANTANDER CONSUMER BANK AS
ORG.NR: 983521592
PROSESSFULLMEKTIG: KREDINOR SA
ORG.NR: 953556472
SAKSØKT: FØLEIDE LARS RUNE
F.NR: 301079

SERVITUTTER
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING,
ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Servitutter i grunn:
912302

27/03/1925

BESTEMMELSE OM DELEFORBUD
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser

920538

02/08/1935

BESTEMMELSE OM VEG
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning

6120

14/06/1941

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

9799

21/10/1942

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
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Data uthentet: 02/06/2016 kl. 17:01
Registrert til og med: 31/05/2016

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

431

20/01/1943

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

78970

21/10/1943

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om kloakkledning

9015

03/08/1959

BEST. OM ADKOMSTRETT
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

4525

12/04/1960

ERKLÆRING/AVTALE
.edtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

981

23/01/1965

ERKLÆRING/AVTALE
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom

4886

23/01/2006

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:0301 GNR:149 BNR:701
Bestemmelse om adkomstrett
Bruksrett
Eksklusiv brukksrett til snekkerverksted
Med flere bestemmelser

900528

01/08/1919

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0301 GNR:149
BNR:4

9658

21/08/1959

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:523

991766

13/03/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.642.

991767

24/11/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.677.

4927

08/03/1974

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:701

856683

24/10/2007

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:995

GRUNNDATA
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Saksoversikt - Kredinor Inkasso

Saksoversikt for Føleide Lars Rune
På grunn av restriksjoner kan det være saker som ikke er lgjengelig. Har du spørsmål, ring vårt kundesenter på telefonnummer 06900.
Aktive saker
Saksnummer

Oppdragsgiver

Kundenummer

211331216

Telenor Norge AS

21304212

Opprinnelig krav

Skyldig beløp

2 168,84 Kr

7 573,02 Kr

Sum

7 573,02 Kr

Avsluttede saker
Saksnummer

Oppdragsgiver

Kundenummer

Avslu et

Beskrivelse

Opprinnelig krav
1 562,84 Kr

107608515

Telenor Norge AS

21304212

23.12.2016

Overført l sak: 2113312/16
(PB‐sak)

49685916

Telenor Norge AS

21304212

23.12.2016

Overført l sak: 2113312/16
(PB‐sak)

149,00 Kr

124399916

Telenor Norge AS

21304212

23.12.2016

Overført l sak: 2113312/16
(PB‐sak)

149,00 Kr

225024315

Telenor Norge AS

21304212

23.12.2016

Overført l sak: 2113312/16
(PB‐sak)

149,00 Kr

244352515

Santander Consumer
Bank AS

9351005102403.01

20.09.2016

LI‐fullt bet.

134537614

Telenor Norge AS

21304212

18.12.2014

Avsl. iht forlik

https://www.kredinor.no/Minside/Mine-saker/

21 858,26 Kr
497,50 Kr

1/1

Betalingsoppfordring - Inkasso. Varsel etter Tvistelovens §5-2.
Kravet gjelder manglende betaling av utestående til Telenor Norge AS, kravet er spesifisert på side 1.
Beløpet på vedlagte giro skal betales til oss - ikke til fordringshaver - innen 05/01/17. Du unngår da
ytterligere utenrettslig og rettslig pågang med de meromkostninger dette vil kunne medføre.
I henhold til Tvistelovens § 5-2 varsles du herved om at rettslig skritt vil bli iverksatt dersom kravet ikke
blir betalt. Vi ber om at du tar stilling til kravet og dersom du har innsigelser ber vi om at du kontakter
oss snarest og senest innen betalingsfristen. Sen fremsettelse av innsigelser kan få betydning for plikten
til å dekke saksomkostninger.
Unnlatt betaling kan medføre at kravet blir registrert i kredittopplysningsregistre etter retningslinjer gitt
av Datatilsynet. Registrering vil ikke bli foretatt hvis du innen fristens utløp reiser innsigelser som du har
rimelig grunn til å få vurdert.
<DocumentTags>

<CustomerNo>2113312-2016-027-221216-611501577</CustomerNo>

<ZipCode>1182</ZipCode>

<ReceivingCountryCode>NO</ReceivingCountryCode>

<PostalDeliveryType>@POST.</PostalDeliveryType>

<FormCode>1</FormCode>@VEDLEGG.

</DocumentTags>

Vi vil spesielt gjøre oppmerksom på at inkassosalæret kan øke hvis betalingsfristen blir overskredet med
mer enn 28 dager.

Under henvisning til Tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18 og 4-19 gjør vi oppmerksom på at dersom
vi ikke har mottatt hele det skyldige beløp fra deg innen 05/01/17 vil det bli begjært tvangsdekning
av kravet. Det kan da påløpe ytterligere omkostninger og gebyrer.
Vi vil på bakgrunn av saken du har hos Kredinor kunne undersøke din
økonomiske situasjon ved å innhente informasjon fra
kredittopplysningsselskap. Gjenpartsbrev som viser hvilken informasjon vi
er meddelt vil bli sendt deg. Dette gjelder ikke dersom du er
næringsdrivende.

Dersom du er skyldner i egenskap av forbruker gjøres du oppmerksom på
din rett til å klage til Finansklagenemda Inkasso etter Inkassolovens § 22.

HAR DU SPØRSMÅL VEDRØRENDE KRAVET ?
Ring på telefon 06900
eller send en e-post til cad@kredinor.no
mandag - fredag fra kl. 08.00 - kl. 21.00
lørdag fra kl. 10.00 - 15.00

Kredinor SA
PB 782 Sentrum
0106 OSLO
cad@kredinor.no
www.kredinor.no

Telefon:
Telefax:
Bankkonto:
Foretaksregisteret:

06900
22334300
70140501423
NO953556472 MVA

Fordringshaver:
Telenor Norge AS
Canal Digital Kabel TV AS tidl
Dato:
22/12/16
Fordr.havers ref.: 21304212

Føleide Lars Rune
Lyngv. 40
1182 OSLO

Saksnr: 211331216

CAD

Logg inn på www.kredinor.no m/saksnr
211331216 og PIN-kode 8167
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Betalingsoppfordring - inkasso. Varsel etter tvistelovens § 5-2 og tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18 og § 4-19
Vi har fått i oppdrag å kreve inn tilgodehavende i henhold til oppstilling under. To eller flere saker Kredinor SA har til innfordring mot deg er
slått sammen i én sak. I oppstillingen nedenfor ser du hvilke krav som nå er samlet i herværende sak. Dersom kravet ikke betales innen
betalingsfristen varsles du herved om at rettslige skritt vil bli vurdert iverksatt. I den anledning ber vi om at du tar stilling til kravet og sier fra
til oss hvis du har innsigelser. For nærmere forholdsregler og betaling se baksiden av dette brev.

1
1

Dato

1182
000001

28/02/15
31/08/15
30/11/15
31/03/16
29/08/16

Forfallsdato/
Opprinnelig krav
rentedato

Beskrivelse
47334674 Abonnement
48729383 Abonnement
49441934 Abonnement
60497726 Abonnement
61626574 Abonnement
8,50% rente 160916-221216 av 159,00

Salær: 2.975,00

15/03/15
15/09/15
15/12/15
15/04/16
15/09/16

05/01/17

1.562,84
149,00
149,00
149,00
159,00
3,63

Rentesats: 8,50%

Siste betalingsdag:

Renter

2.168,84

Sum opprinnelig krav, renter og salær

287,24

5.431,08

Under henvisning til Tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18 varsles du nå om at tvangsdekning/utlegg vil bli
begjært dersom kravet ikke er betalt innen fristen.
Har du spørsmål om kravet? Ring oss på 06900 eller send e-post til: cad@kredinor.no.
027-22-D.01 (1)

70140501423

5431

08
05/01/17

211331216

Føleide Lars Rune
Lyngv. 40
1182 OSLO

216021133120275

Kredinor SA
PB 782 Sentrum
0106

5431

08

5

OSLO

70140501423

Kredinor SA
PB 782 Sentrum
0106 OSLO

Telefon:
Telefax:
Bankkonto:
Foretaksregisteret:

06900
22334300
70140501423
NO953556472 MVA

Fordringshaver:
Telenor Norge AS
Canal Digital Kabel TV AS tidl
Dato:
20/01/17
Fordr.havers ref.: 21304212

Føleide Lars Rune
Lyngv. 40
1182 OSLO

Saksnr: 211331216

CAD
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Sak til forliksrådsbehandling

1
1182

VI minner om ovennevnte inkassosak hvor forliksklage ble uttatt 09/01/17.

000003

Dersom hele kravet blir betalt før forliksklagen behandles vil vi omgående tilbakekalle saken fra forliksrådet.
Kravet utgjør pr i dag kr 7.543,73.
Vennligst benytt vedlagt giro ved betaling.

Hilsen
Kredinor SA

70140501423

173-20-A.01 (3)

7543

73

211331216

Føleide Lars Rune
Lyngv. 40
1182 OSLO

216021133121737

Kredinor SA
PB 782 Sentrum
0106

7543

73

9

OSLO

70140501423

71763
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Journatnummer

FDRLIKSRÅDET

1700198286

i IIIIIIIIIIIIIIllhIWl IIU

Lars Rune Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo

Vdr rferanse
F2017-001189

Klagerspflm ref
211331216

Dato
16.01.2017

Pålegg om å gi tilsvar i forlikskiage
Klager: Telenor Norge A$ Klagemotpart: Lars Rune Føleide
-

Klageren har startet sak i forliksrådet for å få avgjort et krav. Vi sender dette brevet til deg fordi du er
oppgitt som ldagemotpart eller prosessfullmektig. Vi oppfordrer deg til å presentere ditt standpunkt i
saken ved å gi tilsvar (tilbakemelding). Mer informasjon om kravet finner du i den vedlagte
forlikskiagen.
Når og hvordan gir du tilsvar?
Du må gi tilsvar til forliksrådet innen 13.02.2017. Du kan bruke det vedlagte tilsvarsskjemaet, eller du
kan skrive et eget brev.
Tilsvaret må underskrives og leveres i original. Du kan derfor ikke gi tilsvar per telefon, telefaks eller
e-post.
Tilsvaret må du postiegge eller levere direkte til forliksrådet senest den dagen fristen går ut. Du kan også
gi det muntlig ved å møte personlig hos forhksrådet innen sammefrist. Du bør i så fall undersøke våre
åpningstider på forhånd.
Hva skjer hvis du ikke svarer, eller hvis du svarer for sent?
Hvis du ikke svarer, eller hvis du svarer for sent, kan forliksrådet avsi dom på grunnlag av klagerens
framstilling av saken. En slik dom kalles fraværsdom.
Dersom forliksrådet har avsagt en fraværsdom som du er uenig i, kan saken bare overprøves (behandles
på nytt) ved at du bringer den inn for tingretten.
Hva skal og bør tilsvaret inneholde?
I tilsvaret skal du opplyse om du er enig eller uenig i det kravet som Mageren har framsatt. Du må også
gi informasjon om forhold som kan gjøre at forliksrådet ikke har hjemmel til å behandle saken.
Eksempler på slike forhold kan være at saken er avgjort tidligere, eller at den er fremmet for feil
forliksråd.
I tillegg bør du gi en kort begrunnelse for ditt standpunkt i saken. Du bør også legge ved kopi av
relevante dokumenter.

forliksrådet i Oslo Avd. 3
Besøk: Pilestredet 19, 0164 Oslo
Post: Postboks 8155 Dep. , 0033 Oslo
Tif: 21 01 4700Faks:21 014701
E-post:

Bankgiro: 76940512820

B.nr. 3020101
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Hva skjer efter at vi har mottaft ditt tilsvar?
Har du godtatt klagerens krav, vil forliksrådet avsi dom uten at partene kalles inn til møte. Har du ikke godtatt k
krav, vil du bli kalt inn til meklingsmøte (rettsmøte) i forliksrådet.
forkynning
Dette brevet regnes som forkynt for deg 30.01.2017. Det betyr at forliksrådet legger til grunn at du har
mottatt og kan lese dokumentene innen denne datoen.

I

Mottar du vårt brev senere enn 30.01 .2017, kan det gi grunnlag for utsettelse av tilsvarsfristen. Det er
bare forliksrådet som kan utsette fristen. Du må straks melde fra til oss dersom du mener du har krav
på forlenget frist. Du må oppgi årsaken til forsinkelsen og om mulig dokumentere den.
Har du spørsmål?
Har du spørsmål om tilsvaret og forkynningen, kan du kontakte forliksrådet. Har du spørsmål om selve
kravet og betalingen, må du ta kontakt med klageren eller klagerens prosessfullmektig.
Selv om du tar direkte kontakt med Mageren eller klagerens prosessfullmektig, må du sende tilsvaret til
forliksrådet innen fristen hvis vi ikke gir deg beskjed om noe annet.
Du finner mer informasjon i det vedlagte tilsvarsskjemaet.
Lurer du fremdeles på noe, kan du lese mer om forliksrådet på ww’vpoliti.no. Du kan også ringe oss.

Med hilsen
Forliksrådet i Oslo Avd. 3
Fortiksrddssekretær
Telefon:

Kopi dl:

Vedlegg:
Forlikskiage

forliksrådet i Oslo Avd. 3

Besok. Pilesfredet 19, 0164 Oslo
Post: Postboks 8155 Dep. 0033 Oslo
Tlf:2101 47 OOfaks: 21 014701
,

E-post:

Bankgiro: 76940512820

B.nr. 3020101
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Oslo forliksråd
Pilestredet 19 PB 8155 Dep
0033 OSLO
302

-

forlikskiage

Prosessfufimekrig

Navn

1]fnr

Ref:

KREDINORSA

22009100

211331216

Adresse, poststed

Telefaks

Organisasjonsnr:

Saksbehandler

Kontonr.

tdd,nr

Tilde_Kraft

70140501423

Postboks 782 Sentrum, 0106 OSLO

ager

Kla g emotpart

—

953556472
21602113312160

Navn, adresse, poststed, Fodselsnt/organisasjonsnt

fødselsnr./org.nr.

TELENOR NORGE AS
SNARØYV 30-12 E
1331 FORNEBU

976967631

Navn, adresse, poststed, Fødselsnr./organisasjonsnr.

Fodse1snr./ornr.

LARS RUNE FØLEIDE
Lyng40
1182’ OSLO

30107940169

Beregning/Kravdetaljer
Valuta
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK

Hovedstol
Tidi. renter av hovedstol
Utenrettsi. inndr. omk.
For skriving av begjæring/klage
Rettsgebyr

Opprinnelig krav

Sum krav

Innbet/kreditert

Rest
2 168,84
296,34
2 975,00
1 049,00
i 049,00
7 538,18

I tillegg kreves renter fra forliksidagens dato til betaling skjer.
Saken gjelder

Misligholdt betalingforpliktelse av kabel tv/internett- tjenester for perioden
27.01 .15 31.10.l6Kravene er forenet til behandling i samme sak med
hjemmel i tvisteloven §15-1.
-

Påstand

Klagemotparten dømmes til å betale til idageren kr 2 168,84, samt renter fra
forfll, pr. i dag kr 296,34 og videre 8,5% av kr 2 168,84 til betaling skjer.
I tillegg kommer inndrivelseskosmader og sakskosmaderpå tilsammen kr
4 024,00, samt gjelden de forsinkelsesrente av disse pr. i cfag kr 0 00, samt
videre forsinkefsesrenter fram til betaling skjer. Dersom tilsvar b’ir inngitt og
møte berammet, tilkommer møtegebyr på kr 524,00 med tillegg av gjçfdende
forsinkelsesrenter fra oppfyllelsesfriste ns utlop, og til betaling skjer. Dersom
Magemotpart blir dømt til å betale, tilkommer gebyr for behandling av
forfiksidagen på kr 1 049,00.

Dato for
betalingsoppfordring

22.12.2016

Rentetekst hovedkrav

forsinkelsestente til betaling skjer

Rentetekst, utenr. inndr.
kostn.

Forsinkelsesrente til betaling skjer

-

Dersom idagemotparten Ja
uteblir eller ikke inngir
tilsvar, kreves fraværsdom
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kcedinor

Telefon: 06900
PB 782 Sentrum
0106 OSLO

I II IIIIIlII

Telefax: 22334300
Bankkonto: 70140501423
Foreta ksregisteret: N0953556472 MVA

III

Fordringsliaver:
Telenor Norge AS
Canal Digital Kabel TV AS tidi
Dato:
20/01/17
Fordr.havers ref.: 21304212

Føleide Lars Rune
Lyngv. 40
1182 OSLO

Saksnr: 211331216

CAD

Sak til forliksrådsbehandling
VI minner om ovennevnte inkassosak hvor forlikskiage ble uttatt 09/01/17.

0
0

c.)

Dersom hele kravet blir betalt for forliksklagen behandles vil vi omgående tilbakekalle saken fra forliksrådet.
Kravet utgjor pr i dag kr 7.543,73.
Vennligst benytt vedlagt giro ved betaling.

Hilsen
Kredinor SA

173-20-A.O1 (3)

Kviftering
Innbetalt til

Beløp

70140501423

Betalerens kontonummer

7543

Blankettnummer

<6935902482>

73

RIV HER!

Betalingsi ntormaslon

Betalingstrist

GIRO
Underskrlft ved girering

211331216

t
]

L

t

-l

L
t

Betalt av

]
Betalt til

t

-I

føleide Lars Rune
Lyngv.40
1182 OSLO

0106

L

]

OSLO

L

]

Belast
konto
Kundeidentltikasjon (KID)

216021133121737

-l

Kredmor SA
P3782 Sentrum

Kvlfterlng
tilbake

bro

Kroner

7543

73

Til konto

<9

>

70140501423

Blankeflnummer

<6935902482>

Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Sak 496859/16
Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
To: per gløtta <pergloetta@gmail.com>

Wed, Jul 13, 2016 at 7:33 PM

Hei Per,
Her er flere fakturaer..
.. men disse skal allerede ha kommet til Lyngveien 40.
Er betalingsanmerkelsen slettet nå?
Får du videresendt en bekreftelse?


Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
 Forwarded message 
From: Magnus Ramnefalk <Magnus.Ramnefalk@kredinor.no>
Date: 20160713 14:03 GMT+02:00
Subject: Sak 496859/16
To: "zyronbackup@gmail.com" <zyronbackup@gmail.com>

Hei,

Viser til henvendelse. Kopi av faktura og samtlige brev som er sendt til deg i forbindelse med sak 496859/16.

Vennlig hilsen
Magnus Ramnefalk | saksbehandler |
Tlf 55 57 33 09

Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo, Sentralbord 22 00 91 00

magnusr@kredinor.no | www.kredinor.no

Tettere på din bransje, din hverdag – og dine kunder
Kredinor er et av Norges største inkassoselskap, og tilbyr norsk næringsliv markedets beste
løsninger innen fakturering, reskontro og inkasso. Vårt viktigste kundeløfte er høy løsningsgrad,
gjennom god oppfølging av de som skylder penger. Vi er tettere på gjennom våre kontorer i hele
Norge og tilbyr faglig utvikling gjennom våre kurs og seminarer. www.kredinor.no.

8 attachments
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14K

4968592016101290216558105741.pdf
21K
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17K
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19K
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Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Vedrørende sak: 2250243/15 og 1076085/15
Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
To: per gløtta <pergloetta@gmail.com>
Hei Per,
Hvorfor har jeg fortsatt 4 utestående krav fra Telenor Norge
når du nå har midler for å betale det utestående?
P.S.
Hadde vært fint å få et svar eller en dato for når du blir å ordne opp!
 Forwarded message 
From: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
Date: 20160920 11:31 GMT+02:00
Subject: Fwd: Vedrørende sak: 2250243/15 og 1076085/15
To: per gløtta <pergloetta@gmail.com>
Hei Per,
Kan du få tatt et oppgjør med de 4 utestående kravene
fra Telenor Norge?
Gått inn i et forlik eller noe,
slik du gjør desember i fjor?
Jeg er ikke akkurat videre glad for at Telenor Norge
har betalingsfordringer overfor meg.
Hold meg oppdatert på fremdriften!
 Forwarded message 
From: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
Date: 20160704 14:41 GMT+02:00
Subject: Fwd: Vedrørende sak: 2250243/15 og 1076085/15
To: per gløtta <pergloetta@gmail.com>
Hei Per,
Alt dette kommer fra deg.
Jeg kommer til å anmelde forholdet om du
ikke ordner opp. Det er ikke akseptabelt å
ha en leieboer som masseproduserer
inkassokrav i mitt navn!


Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)

Wed, Oct 19, 2016 at 8:30 PM

Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
 Forwarded message 
From: Kredinor (KSP) <KredinorKSP@kredinor.no>
Date: 20160704 9:23 GMT+02:00
Subject: Vedrørende sak: 2250243/15 og 1076085/15
To: "zyronbackup@gmail.com" <zyronbackup@gmail.com>

Hei,

Viser til Deres henvendelse i ovennevnte saker.

Dette svaret gjelder kun dine saker hos avdeling KSP, I forholdt til andre saker vil du få tilbakemelding fra de
respektive saksbehandlerne.

Som forespurt har vi lagt ved all dokumentasjon i disse to sakene, all dokumentasjon er merket med saksnummer.

Vennlig hilsen

Jermund Johnsen
saksbehandler Overvåk utenrettslig | Kredinor SA |Telefon: 22 00 92 70

Rådhusgata 27 | Postboks 782 Sentrum | 0106 Oslo
www.kredinor.no

Tettere på din bransje, din hverdag – og dine kunder
Kredinor er et av Norges største inkassoselskap, og tilbyr norsk næringsliv markedets beste
løsninger innen fakturering, reskontro og inkasso. Vårt viktigste kundeløfte er høy løsningsgrad,
gjennom god oppfølging av de som skylder penger. Vi er tettere på gjennom våre kontorer i hele
Norge og tilbyr faglig utvikling gjennom våre kurs og seminarer. www.kredinor.no.


Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Finance | Bachelor Marketing
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Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Sak: 1076085/15 m.fl.
Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
To: "Kredinor (CAD)" <cad@kredinor.no>

Mon, Dec 19, 2016 at 11:28 AM

Hei Nina,
Alle leietakere har tilgang til å bruke hustelefonen.
Men jeg kan ikke bli holdt ansvarlig for det en leietaker bestiller.
Dersom du dere ønsker å inndrive penger,
må dere ta kontakt med leietaker Per Gløtta (fnr. 05065938534).
I den grad jeg har bestilt noe, gjør jeg dette på nettsiden,
og beløpet blir lagt til avtalegiro.
Jeg har aldri, og kommer aldri til å bestille noe per telefon.
Jeg kommer aldri til å bestille og har aldri bestilt noe per
telefon, hvor jeg samtidig ber om å få tilsendt faktura.
Og jeg kommer aldri til å betale noe som andre personer
har bestilt i mitt navn.
Og dersom dere ikke sletter dette kravet blir jeg å gå til
media, opprette nettside, facebook sider og gjøre alt jeg kan
i min makt for å eksponere både Telenor og Kredinor.

20161219 8:22 GMT+01:00 Kredinor (CAD) <cad@kredinor.no>:
Hei,

Vi har fått følgende tilbakemelding fra vår oppdragsgiver:

«Hei, sjekket opp og det er den 7/2/14 kl 08:12 ringt inn fra tlf 21693179, i logg er det notert:
Kunde ønsker en dekoder og en CAM og dette på egen regning.
Info om at jeg kan ordne det slik at CAM og programkort kommer på egen regning,
men for å få rabattert dekoder må denne bestilles på hans kundebilde, i henhold til BB.
Vi kan evt. omregistrere utstyr i etterkant.
Ved søk på tlf får vi treff med navn mm Lars Føleide, 852 12 685, Lyngveien 40, 1182 Oslo.
Ut fra dette er faktura på kunde korrekt».

Kravene opprettholdes i sin helhet.

Ved manglende betaling nå, vil sakene slås sammen og sendes til forliksrådet.

Vi ber om innbetaling på alle krav, innen 14 dager.

Ta kontakt dersom en avdragsordning er ønskelig.

Vennlig hilsen
Nina Svendsen | Saksbehandler
Tlf 06900

Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo, Sentralbord 22 00 91 00
cad@kredinor.no | www.kredinor.no

Tettere på din bransje, din hverdag – og dine kunder
Kredinor er et av Norges største inkassoselskap, og tilbyr norsk næringsliv markedets beste
løsninger innen fakturering, reskontro og inkasso. Vårt viktigste kundeløfte er høy løsningsgrad,
gjennom god oppfølging av de som skylder penger. Vi er tettere på gjennom våre kontorer i hele
Norge og tilbyr faglig utvikling gjennom våre kurs og seminarer. www.kredinor.no.

7. juni 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Husleietvistutvalget Oslo og Akershus
Pb 5118 Majorstua
0302 Oslo

Ettersending av dokumentasjon
Sak: 445
Viser til samtale hvor beløpet kr 137.917 ønskes ytterligere spesifisert. Dette beløpet
inneholder tall som er allerede spesifisert i klagen. Disse utgår i ny utregning.
Hva gjelder underslag av Per Gløtta på kr 7000 til komfyr som aldri ble anskaffet, så ble det
overført kr 3000 til Aleksander Gløtta (hans sønn) 06.03.16 (bilag 1). Ytterligere betalt
Anders Birkeland kr 4.800 mot normalt kr 6.800 mars og april 2016 (bilag 2), og gav
mellomlegget på 2 x kr 2.000 til Per Gløtta. Dette utgjør kr 7.000.
Kontoutskrift fra april 2016 (bilag 2) viser at Silje Christine Austveg betalte inn kr 07.04.16 og
14.04.16 til sammen kr 13.800. Dette i henhold til kontrakt signert 18. mars 2016 (bilag 3),
men hvor det mangler kr 6.900 (husleien for april 2016) som Silje hadde betalt i kontanter til
Per Gløtta. De pengene havnet i Per si lomme, og ble aldri sendt videre til Føleide.
Se bilag 4 for gebyr innkrevd av namsfogden. Oppdatert beløp blir da kr 95.852. Ber også
om ytterligere kr 7.800, ettersom den dårlige standarden Gløtta har etterlatt leiligheten har
gjort at jeg bare får kr 7.500 i husleie mai og juni 2017. 2 x 11.400 – 2 x 7.500 = kr 7.800.
Totalt utestående blir da kr 95.852 + kr 7.800 = kr 103.652
2016 juli

11400

2016 august

11400

2016 oktober

11400

2016 november

11400

3 x leie (depositum)

34200

Komfyr

7000

Silje Christine Austveg

6900

Namsfogden gebyr

2152

Sum:

95852

Trondheim, 7. juni 2017

________________
Lars Føleide
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Lars Rune Føleide
Lyngveien 40
1182 OSLO

Verdana 9
Verdana 6
Verdana 6
Verdana 6
Verdana 6

Navn og kundeadresse ajourføres fra Folkeregisteret
Kontoutskrift for 1201.01.15416

Student brukskonto tillegg
31.03.2016
3
NO30 1201 0115 416
DNBANOKKXXX
NOK 9.796,93
NOK -6,00

Dato
Utskriftsnummer
Internasjonalt kontonummer (IBAN)
BIC (Swift-adresse)
Saldo forrige utskrift 29.02.2016
Ny saldo per 31.03.2016

Dato
Forklarende tekst
Bruk
Bokføring
01.03.16 01.03.16 Giro nr. 1799
Verisure AS
Avtalegiro
Alarmabonnement
01.03.16 01.03.16 Giro nr. 1781
Bybroen Bolig AS
Nettgiro M/kid
06.03.16 07.03.16 Overføring innland nr. 1815
Aleksander Gløtta
Nettgiro M/meld
07.03.16 07.03.16 Giro nr. 1808
Telio Telecom AS
Avtalegiro
21822154
15.03.16 15.03.16 Giro nr. 132107
Anders Birkeland
15.03.16 16.03.16 Giro nr. 1814
Canal Digital Kabel Tv AS
Avtalegiro
Canal Digital Kabel Tv AS
18.03.16 18.03.16 Kontoregulering nr. 1305
manglende Dekning
18.03.16 21.03.16 Overføring innland nr. 291
Modris Bratkus
20.03.16 21.03.16 Giro nr. 1817
Gjensidige Forsikring Asa
Avtalegiro
Gjensidige Forsikring
20.03.16 21.03.16 Giro nr. 1816
Gjensidige Forsikring Asa
Avtalegiro
Gjensidige Forsikring

Ut av konto

Inn på konto

Rentedato

Arkivref.

354,00

01.03.16 797620806

5.600,00

01.03.16 797610860

3.000,00

07.03.16 797620798

395,42

07.03.16 797620629

4.800,00
1.107,00

15.03.16 261059152
16.03.16 797620633

8.600,00

18.03.16 797611482

6.000,00

21.03.16 797650857

266,00

21.03.16 797640123

1.193,00

21.03.16 797640122

DNB Bank ASA Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo Telefon 04800 Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA
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Kontoutskrift for 1201.01.15416

Student brukskonto tillegg
31.03.2016
3

Dato
Utskriftsnummer
forts.
Dato
Forklarende tekst
Bruk
Bokføring
20.03.16 21.03.16 Giro nr. 1827
Entercard Norge AS
Nettgiro M/kid
20.03.16 21.03.16 Giro nr. 1825
Ikano Visa
Nettgiro M/kid
20.03.16 21.03.16 Giro nr. 1818
Gjensidige Forsikring Asa
Avtalegiro
Gjensidige Forsikring
22.03.16 22.03.16 Giro nr. 1819
Hafslund Tellier AS
Avtalegiro
Hafslund Fakturaservice AS
28.03.16 29.03.16 Giro nr.1272551
Jose Manuel Sabido Danta
29.03.16 29.03.16 Giro nr. 1812
Oslo Kommune Kemneren
Avtalegiro
Kemnerkontoret Komm. Avgifter
30.03.16 30.03.16 Lån

Ut av konto

Inn på konto

Arkivref.

1.888,99

21.03.16 797640349

796,36

21.03.16 797640348

59,00

21.03.16 797640124

3.781,35

22.03.16 797620730

6.000,00

30.03.16 30.03.16 Giro nr. 1826
DNB Bank Asa
Nettgiro M/kid
30.03.16 30.03.16 Giro nr. 1820
Gudbrandsdal Energi Prod.as
Avtalegiro
Gudbrandsdal Energi AS
31.03.16 31.03.16 Prislagte tjenester

Rentedato

29.03.16 972299360

4.535,69

29.03.16 797630761

7.631,77

30.03.16 760901980

2.620,00

30.03.16 797610352

1.968,35

30.03.16 797620738

6,00

01.04.16 120147000

Prislagte tjenester og omkostninger
Tjeneste
SMS-Varsel Saldogr.
Sum prislagte tjenester
Øvrige omkostninger

Antall
3

Renter, gebyrer og omkostninger
Transaksjoner
Prislagte tjenester og omkostninger betalt hittil i år
Innskudd
Opptjente renter hittil i år godskrevet
Opptjente renter hittil i år ikke godskrevet
Kreditt
Renter påløpte hittil i år belastet
Renter påløpte hittil i år ikke belastet
Provisjon og omkostninger belastet
Provisjon og omkostninger påløpt, ikke belastet

Per tjeneste
2,00

Pris
6,00
6,00
0,00

-16,00
0,00
2,61
0,00
0,00
0,00
0,00
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Kontoutskrift for 1201.01.15416

Student brukskonto tillegg
31.03.2016
3

Dato
Utskriftsnummer
forts.
Rentesatser p.a. per dags dato
Innskudd
Beløp fra

Beløp til

Rentesats
0,10%

Overtrekksrente
Rentesats
20,00%
Rapportering til valutaregisteret
I henhold til valutaregisterloven vil alle betalingstransaksjoner til eller fra utlandet, kortbruk i utlandet, og valutaveksling
i Norge som overstiger NOK 5.000,- bli rapportert til myndighetene. For mer informasjon se www.lovdata.no eller
www.dnb.no

DNB Bank ASA Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo Telefon 04800 Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA
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Lars Rune Føleide
Lyngveien 40
1182 OSLO

Verdana 9
Verdana 6
Verdana 6
Verdana 6
Verdana 6

Navn og kundeadresse ajourføres fra Folkeregisteret
Kontoutskrift for 1201.01.15416

Student brukskonto tillegg
29.04.2016
4
NO30 1201 0115 416
DNBANOKKXXX
NOK -6,00
NOK 18.391,54

Dato
Utskriftsnummer
Internasjonalt kontonummer (IBAN)
BIC (Swift-adresse)
Saldo forrige utskrift 31.03.2016
Ny saldo per 29.04.2016

Dato
Forklarende tekst
Bruk
Bokføring
05.04.16 05.04.16 Kontoregulering nr. 1308
manglende Dekning
05.04.16 05.04.16 Giro nr. 1821
Bybroen Bolig AS
Nettgiro M/kid
05.04.16 06.04.16 Giro nr. 1813
Verisure AS
Avtalegiro
Alarmabonnement
05.04.16 06.04.16 Giro nr. 1824
Telio Telecom AS
Avtalegiro
21912634
06.04.16 06.04.16 Lån
07.04.16 07.04.16 Kontoregulering nr. 1311
manglende Dekning
07.04.16 08.04.16 Overføring innland nr. 529
Silje Christine Austveg
08.04.16 08.04.16 Lån
13.04.16 14.04.16 Giro nr. 1838
Get AS
Nettgiro M/kid
14.04.16 14.04.16 Overføring innland nr. 533
Silje Christine Austveg
15.04.16 15.04.16 Lån
Lån 1212.72.34939
Avdrag
Kr
0,00
Renter
Kr
13.555,00
Omk.
Kr
50,00

Ut av konto

Inn på konto
10.000,00

Rentedato

Arkivref.

05.04.16 797614224

5.600,00

05.04.16 797614603

354,00

06.04.16 797620732

393,76

06.04.16 797620733

3.646,24

06.04.16 760901388
1.500,00

07.04.16 797612238

8.000,00

08.04.16 797660763

1.477,98

08.04.16 760901252

264,07

14.04.16 797610585

5.800,00
13.605,00

14.04.16 797614207
15.04.16 504797273

DNB Bank ASA Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo Telefon 04800 Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA
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Kontoutskrift for 1201.01.15416

Student brukskonto tillegg
29.04.2016
4

Dato
Utskriftsnummer
forts.
Dato
Forklarende tekst
Bruk
Bokføring
15.04.16 15.04.16 Overføring innland nr. 294
Modris Bratkus
15.04.16 15.04.16 Giro nr. 1839
Bank Norwegian
Nettgiro M/kid
15.04.16 15.04.16 Giro nr. 1830
Canal Digital Kabel Tv AS
Avtalegiro
Canal Digital Kabel Tv AS
15.04.16 18.04.16 Giro nr. 486519
Anders Birkeland
18.04.16 18.04.16 Overføring innland nr.1346366
Qa-canal Digital Kabel Tv-nok
20.04.16 20.04.16 Giro nr. 1840
ya Bank AS
Nettgiro M/kid
20.04.16 20.04.16 Giro nr. 1834
Gjensidige Forsikring Asa
Avtalegiro
Gjensidige Forsikring
20.04.16 20.04.16 Giro nr. 1833
Gjensidige Forsikring Asa
Avtalegiro
Gjensidige Forsikring
20.04.16 20.04.16 Giro nr. 1832
Gjensidige Forsikring Asa
Avtalegiro
Gjensidige Forsikring
20.04.16 20.04.16 Giro nr. 1842
Ikano Visa
Nettgiro M/kid
20.04.16 20.04.16 Giro nr. 1841
Entercard Norge AS
Nettgiro M/kid
22.04.16 22.04.16 Kontoregulering nr. 1314
manglende Dekning
25.04.16 25.04.16 Giro nr. 1843
DNB Bank Asa
Nettgiro M/kid
25.04.16 26.04.16 Overføring innland nr. 204
Carsta Simon
26.04.16 26.04.16 Giro nr. 1836
Hafslund Tellier AS
Avtalegiro
Hafslund Fakturaservice AS
27.04.16 27.04.16 Overføring innland nr. 535
Silje Christine Austveg
27.04.16 27.04.16 Giro nr.4006953
Jose Manuel Sabido Danta

Ut av konto

Inn på konto
6.000,00

Rentedato

Arkivref.

15.04.16 797611718

1.829,40

15.04.16 797610270

1.107,00

15.04.16 797630446

4.800,00

18.04.16 261059152

71,54

18.04.16 797460169

994,24

20.04.16 797620979

59,00

20.04.16 797630421

266,00

20.04.16 797630420

1.193,00

20.04.16 797630419

785,50

20.04.16 797620981

2.023,40

20.04.16 797620980

800,00
1.710,00

22.04.16 797614904
25.04.16 797620023

14.100,00
3.341,03

26.04.16 797610460
26.04.16 797621479

6.900,00

27.04.16 797661074

6.000,00

27.04.16 972279360
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Kontoutskrift for 1201.01.15416

Student brukskonto tillegg
29.04.2016
4

Dato
Utskriftsnummer
forts.
Dato
Forklarende tekst
Bruk
Bokføring
28.04.16 28.04.16 Overføring innland nr. 1851
Carsta Simon
Nettgiro M/meld
29.04.16 29.04.16 Giro nr. 1844
Gudbrandsdal Energi Prod.as
Avtalegiro
Gudbrandsdal Energi AS
29.04.16 29.04.16 Prislagte tjenester

Ut av konto

Inn på konto

Rentedato

Arkivref.

5.000,00

28.04.16 797611647

1.906,38

29.04.16 797620206

18,00

01.05.16 120147000

Prislagte tjenester og omkostninger
Tjeneste
SMS-Varsel Saldogr.
SMS-Varsel Ikke dekn.
SMS-Varsel Lånetrekk
Sum prislagte tjenester
Øvrige omkostninger

Antall
3
5
1

Renter, gebyrer og omkostninger
Transaksjoner
Prislagte tjenester og omkostninger betalt hittil i år
Innskudd
Opptjente renter hittil i år godskrevet
Opptjente renter hittil i år ikke godskrevet
Kreditt
Renter påløpte hittil i år belastet
Renter påløpte hittil i år ikke belastet
Provisjon og omkostninger belastet
Provisjon og omkostninger påløpt, ikke belastet

Per tjeneste
2,00
2,00
2,00

Pris
6,00
10,00
2,00
18,00
0,00

-34,00
0,00
3,17
0,00
-0,01
0,00
0,00

Rentesatser p.a. per dags dato
Innskudd
Beløp fra

Beløp til

Rentesats
0,10%

Overtrekksrente
Rentesats
20,00%
Rapportering til valutaregisteret
I henhold til valutaregisterloven vil alle betalingstransaksjoner til eller fra utlandet, kortbruk i utlandet, og valutaveksling
i Norge som overstiger NOK 5.000,- bli rapportert til myndighetene. For mer informasjon se www.lovdata.no eller
www.dnb.no

DNB Bank ASA Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo Telefon 04800 Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA

20371103000007297340

Dato:
Vår referanse:
Fakturanummer:

LARS RUNE FØLEIDE
LYNGVEIEN 40
1182 OSLO

17. oktober 2016
1299966
00003010533

Siste varsel før tvangsinnkreving - resgebyr
Statens innkrevingssentral (SI) har ikke moa innbetaling for dee kravet:

7297340

Resgebyr
Kravtype:
Fakturanummer: 00003010533

Udekket beløp:
Forfallsdato:

NOK 2 152,00
14.11.2016

På vedlegget ﬁnner du detaljer om kravet.
Betalingsinformasjon
Beløp å betale
NOK 2152,00
KID-nummer
01299966802000003847947
Betalingsfrist
14.11.2016
Kontonummer
7694 05 12057
Hva skjer hvis du ikke betaler?
Dersom du ikke betaler innen forfallsdatoen, vil vi tvangsinnkreve kravet. Dee betyr at vi kan ta utleggstrekk i lønn eller trygd.
Vi kan også ta utleggspant i andre formuesgoder. Når vi tar utleggstrekk eller utleggspant får du en betalingsanmerkning.
Betalingsanmerkningen gjør det vanskelig å få nye lån, kredier og abonnementer (for eksempel mobilabonnement).
Hvordan kan du unngå tvangsinnkreving?
Du kan betale på vanlig måte, eller med Visa eller Mastercard på www.sismo.no. Tjenesten heter "Betal med kort". Ønsker du som
privatperson oversikt over sakene dine hos oss? Du kan logge deg inn på "Din side" på www.sismo.no med blant annet BankID.
Hvor ﬁnner du mer informasjon?
Du ﬁnner mer informasjon på baksiden av dee brevet, blant annet om hvordan du betaler fra utlandet. Lurer du fortsa på noe,
ﬁnner du også informasjon på nesidene våre: www.sismo.no. Du kan kontakte oss på telefon 75 14 90 00.
Med hilsen
Statens innkrevingssentral

Postadresse
Pb 455
N-8601 Mo i Rana

Besøksadresse
Terminalveien 2
Mo i Rana

Telefon +47 75 14 90 00
Telefax +47 75 15 55 02

Organisasjonsnummer
NO 971 648 198 MVA
Interne www.sismo.no

7297340

LARS RUNE FØLEIDE

Fakturanummer:

00003010533

____________________________________________________________________________________________________________

7297340

Kravnummer:
Kravtype:
Saksnummer:
Avgjørelse av:
Kravbeløp:
200006162805323
Resgebyr påløpt i hht resgebyrloven
T2016-173564
09.06.2016
NOK 2 152,00
Saksøkers navn:
Saksøktes navn:
30107940169 FØLEIDE, LARS RUNE
05065948534 GLØTTA, PER ARNE
Deres referanse:
Behandlet:
050659
132 Fravikelse av fast eiendom
Behandler:
Behandlet dato:
NAMSFOGDEN I OSLO
____________________________________________________________________________________________________________

www.sismo.no
E-post: ﬁrmapost@sismo.no
Telefon: 75 14 90 00
Telefax: 75 15 55 02

STATENS INNKREVINGSSENTRAL

Postboks 455, 8601 Mo i Rana. Organisasjonsnummer 971 648 198
Kontonummer 7694 05 12057

Hvordan betaler du?

Betal til kontonummer 7694 05 12057, eller med kort
(Visa eller MasterCard) på www.sismo.no.
Bruk KID-nummer når du betaler, eller oppgi
«Vår referanse» eller kravnummeret som
betalingsinformasjon.

Betale fra utlandet?

Betal til DNB,
Postboks 1600 Sentrum,
NO-0021 Oslo, Norge
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO98 7694 0512 057

Hva gjør du hvis du ikke kan betale?

7297340

Sjekk på www.sismo.no om du kan få dele opp eller
utsee betalingen.
Du kan også ringe oss eller sende en søknad.

Hva skjer hvis du ikke betaler?

I de ﬂeste tilfeller blir det dyrere for deg hvis du ikke
betaler i tide.

Purregebyr, tilleggsgebyr og renter

I mange tilfeller påløper det renter på kravet.
Det påløper forsinkelsesrenter på misligholdte
studielån som SI krever inn.
Purregebyret på bøter er 512,50 kr. Ved andre gangs
purring påløper det yerligere 1 025 kr.
Traﬁkkgebyr blir 50 % dyrere enn det opprinnelige
kravet hvis vi må sende purring.
Hvis du ikke betaler, vil vi tvangsinnkreve kravene.
Tvangsinnkreving kan gi deg betalingsanmerkning.

Tvangsinnkreving

- Trekk i inntekten din
Du vil få et varsel før vi starter tvangsinnkreving.
Du har plikt til å gi SI de opplysningene som er
nødvendige for tvangsinnkrevingen.
Dersom du ikke betaler i tide, kan SI blant annet
starte et trekk i inntekten din.
Vi fastseer trekket ut fra de opplysningene vi
har, eller som du sender oss.
- Utleggspant og tvangssalg av eiendeler
SI kan også ta pant i kontoen din, fast eiendom
eller andre eiendeler for å få oppgjort kravet.
Da kan kravet mot deg bli større på grunn av
gebyrer som påløper.

Politiet kan kalle deg inn til å sone
bøtene dine

Hvis du ikke betaler bøtene dine, kan SI be
politiet kalle deg inn til å sone i fengsel.

Vi kan motregne i tilgodehavende ska
Hvis du har penger til gode fra det oﬀentlige,
kan vi i mange tilfeller motregne i disse
pengene. Dee kan vi gjøre selv om du har en
betalingsavtale med oss eller trekk i inntekten
din.

Klage

En klage bør være skriftlig, og sendes til SI så
snart som mulig. Du må begrunne klagen. Vi
tar bare hensyn til opplysninger fra deg, som er
dokumentert. Vi videresender klager som vi ikke
har fullmakt til å behandle.
Du kan klage på våre avgjørelser og handlemåte
under tvangsinnkrevingen til Rana tingre.
Klagen må ha original underskrift og sendes

per post. Du sender klagen til SI, som dereer
oversender den til tingreen. Du må betale
et resgebyr for å få klagen din behandlet av
tingreen.
Som hovedregel stopper vi ikke innkrevingen
mens en klage blir behandlet.
Du kan ikke klage på en beslutning om avdrag,
betalingsutseelse eller nedseelse av kravet.

Har du gjeldsproblemer?

Vi anbefaler deg å kontakte gjeldsrådgiveren
i kommunen din. NAV har en egen
rådgivingstelefon: 800 45 353 (800Gjeld). Det er
gratis å få hjelp fra kommunal gjeldsrådgiver
eller NAV.
Dersom du er varig ute av stand til å betale, kan
du søke om å få krav helt eller delvis eergi. SI
deltar også i gjeldsordninger. Mer informasjon
og søknadsblankeer ﬁnner du på nesidene
våre, eller du kan ta kontakt med oss.

Er du arbeidsgiver?

Du ﬁnner mye informasjon på nesidene våre.
Ring oss hvis du lurer på noe.

Taushetsplikt

SI har taushetsplikt. Det betyr at vi bare kan gi
opplysninger til den eller de saken gjelder, eller
til de som har gyldig fullmakt.

Fullmakt

Dersom vi moar en skriftlig fullmakt, kan vi gi
opplysninger om en sak til andre enn deg som
har krav hos SI. Du ﬁnner fullmaktsskjema på
nesidene våre.

29. juni 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Husleietvistutvalget Oslo og Akershus
Pb 5118 Majorstua
0302 Oslo

Ettersending av dokumentasjon: Forliksrådet
Sak: 445
I forbindelse med innkallelse til Forliksrådet i Oslo har det oppstått en del reiseutgifter.
Etter jeg er kallet inn til Forliksrådet i Oslo grunnet tjenester Per Gløtta har bestilt av Telenor
Norge AS, ber jeg om at disse utgiftene dekkes av Per Gløtta.
Ber også om at den tiden det har tatt for meg å reise til Oslo erstattes av Per Gløtta, hvor jeg
ber Husleietvistutvalget gjøre en skjønnsvurdering oppad til kr 10.000.
Ber også om ytterligere kr 11.400, ettersom den dårlige standarden Gløtta har etterlatt
leiligheten har gjort jeg per dags dato ikke har fått leid ut leiligheten fra og med 1. juli.
NSB til Oslo

1229

NSB til Trondheim

449

Kompensasjon for dager tapt til reise og møte i Forliksrådet 10000
Ruter

240

2017 juli

11400

Sum:

23318

Trondheim, 29. juni 2017

________________
Lars Føleide

	
  

6/26/2017

Gmail - Kvittering for billettkjøp
Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Kvittering for billettkjøp
NSB <noreply@nsb.no>
To: "lars.foleide@gmail.com" <lars.foleide@gmail.com>
Referanse: 227962396

Thu, May 25, 2017 at 7:24 PM

Kjøpsdato: 25. mai 2017

Din kvittering
Hei Lars Føleide, takk for at du reiser med oss.

Du kan hente billetten din på stasjonen,
billettautomatene, NSBappen eller laste den
ned på PDF. Her kan du lese mer om hvordan
du henter billettene.

Kundenr.: 9579574
Epost: lars.foleide@gmail.com
Mobil: 98454499

Hentekode:

UHGUT1MC
eller
Last ned PDF

Innsjekk til sovekupé gjøres om bord i nattoget, i
kafevogna. Innsjekkingen foregår fra 45 minutter før
avgang til 30 minutter etter avgang.

Trondheim S  Oslo S
13. jun 2017 23:20  06:50  Legg i kalender

1 NSB Sove

930,

1 Voksen, Minipris

299,

Mva: 10 % Gr.lag: 1117,27 Mva kr: 111,73
Betalingsform: VISA ############2802
Entur AS Org nr. 917422575 MVA
entur.org

Totalpris: 1229,

Se hele reisen
Husk! Denne eposten/utskriften er ikke gyldig som billett.
Angrefrist: Sjekk at reisen er på riktig dag og med riktig avgang. NSB enkeltbilletter kjøpt på nsb.no eller i NSB appen har
en angrefrist på 4 timer fra kjøpstidspunkt, men ikke etter togets avgangstid.
Refusjon:
Minipris: Ingen refusjon.
Les mer på nsb.no

Kjøp billett via NSBappen: Den gir deg tilgang til billetter både for pendlere og for de som
reiser en gang i blant. Tilgjengelig for iPhone, Android og Windows Phone.

NSB ønsker deg en god reise!
Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil. Har du spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt med oss på
telefon 815 00 888 eller kontakt oss her.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=VO_5giruLes.en.&view=pt&msg=15c40a3675c5d755&q=nsb&qs=true&search=query&siml=15… 1/1

6/29/2017

Gmail - Kvittering for billettkjøp
Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Kvittering for billettkjøp
NSB <noreply@nsb.no>
To: "lars.foleide@gmail.com" <lars.foleide@gmail.com>
Referanse: 227971242

Thu, May 25, 2017 at 8:13 PM

Kjøpsdato: 25. mai 2017

Din kvittering
Hei Lars Føleide, takk for at du reiser med oss.

Hønefoss  Trondheim S (1 bytte)
20. jun 2017 13:04  22:49  Legg i kalender

Kundenr.: 9579574
Epost: lars.foleide@gmail.com
Mobil: 98454499

1 Voksen, Minipris

Mva: 10 % Gr.lag: 408,18 Mva kr: 40,82
Betalingsform: MasterCard ############5416
Entur AS Org nr. 917422575 MVA
entur.org

449,
Totalpris: 449,

Se hele reisen
Du får billetten på toget av konduktøren. Noter deg referansenummer, vognnummer og plassnummer, eller ta utskrift av
denne kvitteringen. Billetten får du av konduktøren på plassen din ombord i toget. For mer informasjon se hele reisen på
nsb.no. Du har fått tildelt følgende plasser:

Hønefoss  Oslo S (20.jun 13:04): Vogn 7 og plass 65
Oslo S  Trondheim S (20.jun 16:02): Vogn 3 og plass 115
Husk! Denne eposten/utskriften er ikke gyldig som billett.
Angrefrist: Sjekk at reisen er på riktig dag og med riktig avgang. NSB enkeltbilletter kjøpt på nsb.no eller i NSB appen har
en angrefrist på 4 timer fra kjøpstidspunkt, men ikke etter togets avgangstid.
Refusjon:
Minipris: Ingen refusjon.
Les mer på nsb.no

Kjøp billett via NSBappen: Den gir deg tilgang til billetter både for pendlere og for de som
reiser en gang i blant. Tilgjengelig for iPhone, Android og Windows Phone.

NSB ønsker deg en god reise!
Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil. Har du spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt med oss på
telefon 815 00 888 eller kontakt oss her.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=lEZPUTRTfxI.en.&view=pt&msg=15c40d0bc56a747f&q=nsb&qs=true&search=query&siml=1…

1/1

Kvittering
Takk for at du kjøpte billetten din med RuterBillett-appen.
Kjøpt 14.06.2017 kl. 07:39:30
Utløpstidspunkt 21.06.2017 kl. 07:41:31

7-dagersbillett, 1 Voksen
Gyldig i sone 1
Antall soner: 1
Pris kr 240,00 herav mva. 21,82
Betalt med VISA 4064
Org.nr.: 991 609 407 MVA
Din app-ID er XMVB-WT6P-JW.
Denne vil du trenge dersom du bytter/mister telefonen din og ønsker 7- og 30-dagersbilletter overført til en
ny telefon.
Ved henvendelse som gjelder denne billetten, vennligst oppgi ordrenummer 82029177.
Kvitteringen gjelder ikke som reisebevis.

Vennlig hilsen Ruter

Ruter As Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus Dronningens gate 40 Postboks 1030 Sentrum NO-0104 Oslo Telefon: +47 400 06 700 Bankgiro 5081.08.21946
Foretaksregisteret NO 991 609 407 MVA www.ruter.no

26. juli 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Husleietvistutvalget Oslo og Akershus
Pb 5118 Majorstua
0302 Oslo

Ettersending av krav: Plasma TV
Sak: 445
Per Gløtta har siste 12 år påført Lyngveien 40 så store kostnader at det har vært vanskelig å
ha oversikt over alt. Vi snakket her faktiske, reelle kostnader, hvor den tiden som har gått til
alle løgnene og turene til Namsfogden i Oslo ikke engang er tatt med.
Når Carsta Simon flyttet inn meldte Per Gløtta seg som frivillig for å fjerne en Plasma TV
som ho ikke ønsket fra rommet. Denne TVen er nå borte. Moren til Per Gløtta’s sønn
Aleksander Gløtta har tidligere hatt en brukthandel, så Per Gløtta er godt kjent med
bruktmarkedet. Per Gløtta har også hatt tilgang til bil, så det ville vært en greit sak for Gløtta
å omsette TVen i markedet – for så å beholde pengene selv. Spesielt når Føleide ikke
engang bor i Oslo.
Ber derfor om erstatning for TVen. Enten en tilsvarende TV eller kr 5000,-

Plasma TV

5000

Sum:

5000

Trondheim, 26. juli 2017

________________
Lars Føleide

	
  

6. august 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Husleietvistutvalget Oslo og Akershus
Pb 5118 Majorstua
0302 Oslo

Ettersending av krav: Canal Digital PVR Decoder
Sak: 445
Per Gløtta har siste 12 år påført Lyngveien 40 så store kostnader at det har vært vanskelig å
ha oversikt over alt. Vi snakker her faktiske, reelle kostnader + en håpløs økonomisk
situasjon da undertegnede som selv-finansiert ikke har oppsparte midler til å kunne
finansiere de tapene som har oppstått og som nå er i ferd med å bli kvalt av kredittkort
renter.	
  
For ikke å snakke om all den tiden som har
gått bort til alle løgnene og turene til
Namsfogden i Oslo.
Per Gløtta har fått låne en Canal Digital
decoder av typen PVR (Personal Video Recorder) mens han budde i Lyngveien 40. Denne
var dyr (kr 2.000,-) og inneholdt uhorvelig mange timer opptak utført av Lars Føleide.
Verdien av disse opptakene er uerstattelig. Ber derfor Per Gløtta returnere decoderen eller
betale kr 20.000,- i oppreisning for tapte opptak.

Canal Digital PVR decoder

2000

Erstatning for stjålne PVR opptak

20000

Sum:

22000

Oslo, 6. august 2017

________________
Lars Føleide

	
  

7. august 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Husleietvistutvalget Oslo og Akershus
Pb 5118 Majorstua
0302 Oslo

Svart økonomi
Sak: 445
Per Gløtta har siste 12 år påført Lyngveien 40 så store kostnader at det har vært vanskelig å
ha oversikt over alt. Vi snakker her faktiske, reelle kostnader + en håpløs økonomisk
situasjon da undertegnede som selv-finansiert student ikke har oppsparte midler til å kunne
finansiere de tapene som har oppstått og er i ferd med å bli kvalt av renter på kredittkortgjeld.	
  
For ikke å snakke om all den tiden som har gått bort til alle løgnene og turene til
Namsfogden i Oslo, og nå en prosess med Husleietvistutvalget. Et eneste stort svart hull.

Per Gløtta er storfornøyd med å innta ”offer-rollen” under den beskyttende velferdsstaten,
samtidig som han opererer med svart økonomi. Med bank-kontoer i sønnens navn og
handel av bruktvarer. Båten (med 75 hestekrefter) i bildet stod for eksempel på innkjørselen
over en lang tid, her avbildet 4. november 2016. På samme bilde er en stasjonsvogn Per
Gløtta har disponert.
Ber derfor om at Husleietvistutvalget går i dybden for å finne eiendeler og verdier.

Oslo, 7. august 2017

________________
Lars Føleide
	
  

3. september 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Husleietvistutvalget Oslo og Akershus
Pb 5118 Majorstua
0302 Oslo

Uttalelse fra tidligere leietaker
Sak: 445
Per Gløtta har siste 12 år påført Lyngveien 40 enorme kostnader. Han er en vandrende
katastrofe som enhver ansvarlig borger bør holde seg lagt unna.
Lars Christian Frelsøy har budd i huset samtidig som Per Gløtta, og har hatt en del kontakt
med han – både før og etter Per Gløtta ble kastet ut.
Vedlagt finner dere uttalelser fra en tidligere leietaker.

3. september 2017

________________
Lars Føleide

	
  

3. september 2017	
  
Husleietvistutvalget Oslo og Akershus
Pb 5118 Majorstua
0302 Oslo	
  

Vitneutsagn	
  
Sak: 445	
  

	
  

Jeg flyttet inn som leieboer i Lyngveien 1. Oktober 2016 og bodde der frem til og med
Februar 2017. Jeg reiser mye utenlands og har etter Februar 2017 kun vært boende i
Lyngveien 40 sporadisk.

	
  
	
  
Noe av det første jeg la merke til var hvor urolig og nervøs atmosfære det var blant
leieboerne. Flere bar preg av mistenksomhet og skepsis mot Lars Føleide. Jeg hadde ikke
dette inntrykket selv og jeg er av den natur som sjekker alle sider av en sak sier før jeg
danner meg en konklusjon om hva som er reelt.	
  

	
  
	
  

Jeg kjente ikke Lars Føleide før jeg flyttet inn men så en annonse på Finn og jeg har og har
hatt fra første stund inntrykket av han som en hyggelig og snill person som ugjerne ønsker
konflikt med mennesker og som derfor kanskje ikke alltid har hatt evne til å sette ned foten når
det var behov for det. Jeg vil også påstå at jeg er menneskekjenner. 	
  

	
  
	
  

Jeg fant raskt ut at denne frykten og uroen og skepsisen hos enkelte av beboerne var
forårsaket av påvirkning fra diverse folk med det jeg oppfattet som egne interesser tilknyttet
boligen. Mitt inntrykk var at Per Gløtta hadde bidratt til å hause opp en konflikt i huset for
gjennom dette selv ikke å bli kastet ut. Lars fortalte meg at Per Gløtta ikke hadde betalt
husleie på over 6 måneder. Det er fakta det er vanskelig å bestride og jeg trodde og tror på
dette. 	
  

	
  
	
  

Per Gløtta presenterte seg raskt for meg som den som «hadde bodd lengst i huset», 11 år og
som var «vaktmester», Han begynte raskt å legge ut om hvor mye han hadde gjort i huset
som han «aldri hadde fått betaling for», vedlikehold av hage etc etc. Han forsøkte, åpenbart på
samme måte som han hadde gjort overfor andre leietakere i huset til å få meg til å få et visst
negativt inntrykk av Lars Føleide som han generelt beskrev som en upålitelig eier og dårlig
person. 	
  

	
  
	
  

Jeg oppfattet at Per Gløtta var en person som hadde et lemfeldig forhold til sannheten som
overdrev og regelrett løy flere ganger, og jeg fikk et inntrykk av at han samarbeidet med og
hadde en slags avtale med Nils, som jeg ble fortalt fra Per Gløtta var den andre eieren i
huset. Jeg skjønte at jeg måtte jatte litt med han men huset var veldig kaotisk og uryddig på
tross av at han skrøt av hvor mye han hadde gjort i både hus og hage så dette hang ikke
sammen og var med å forsterke inntrykket jeg hadde. Hagen var forøvrig ustelt og ikke
spesielt godt tatt vare på. Og kjelleren og garasjen var ekstremt rotete. 	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Jeg vil også nevne at jeg var instrumentell i å overtale Per til å flytte ut og overtalte Lars til å få
noen andre til å flytte inn i kjelleren hvor hele kjelleren var «okkupert» av Per Gløtta bortsett
fra vaskerommet tidligere.

	
  
	
  
Etter at Per flyttet ut ble det ro i huset og i dag fungerer huset utmerket som et bofellesskap
for gründere og studenter som hver for seg bidrar utmerket til at huset er ryddigere og renere
enn sammenlignet med når Per var «vaktmester.»	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

3. september 2017	
  

________________
Lars Frelsøy	
  

	
  

13. august 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Husleietvistutvalget Oslo og Akershus
Pb 5118 Majorstua
0302 Oslo

Tvangssalg
Sak: 445
Per Gløtta har siste 12 år påført Lyngveien 40 enorme kostnader. Han er en vandrende
katastrofe som enhver ansvarlig borger bør holde seg lagt unna. Per Gløtta (05 06 59
38534) hadde et ønske om å få en utdanning innen jus, men hoppet av i jappe-tiden for
å tjene mye penger innen eiendom og finansiering. Gjennom erfaring har Gløtta dermed
opparbeidet mye innsikt i hvordan denne økonomien fungerer. En innsikt som dessverre kan
misbrukes for personlig vinning gjennom svindel og manipulasjon.
Føleide har fått lide maksimalt for dette. Eneboligen ligger nå ute for tvangssalg:
www.finn.no/100983392
Gløtta som selv fikk lide under nedgangen på 90-tallet har god kjennskap til dette med
tvangssalg, da mye av pengene som ble tjent kom av andres uføre. Per Gløtta har med sine
lystløgner, manipulering og dobbeltspill klart å føre oss alle ut i et uføre av gigantiske
dimensjoner. Kvmpris i området er omtrent kr 65.000, som gir huset en ”normal-verdi” på kr
20 millioner. Takst gitt i tvangssalget er dog bare på kr 12.1 millioner, altså et verditap på kr
8 millioner.
Det er et rent økonomisk tap, som blekner i de emosjonelle kostnadene Per Gløtta har
påført relasjonen mellom Nils Martin Sønderland og Lars Føleide. De har vært bestevenner
siden begge var 7 år gamle og kjent hverandre i mer enn 30 år. Søstrene deres er
også bestevenner med 2 barn hver, som også er bestevenner. Nå er Lars og Nils ikke
engang venner på Facebook. Det hele har vært og fortsetter å være en enorm påkjenning
for familie og venner. Sønderland og Føleide familien har nærmest vært en eneste stor
familie, med utgangspunkt som naboer i en liten bygd ved navnet Nordfjordeid.
Per Gløtta har i likhet med Donald J. Trump talekunsten til slibrige kyniske selgere, og ser
på det som en sport å komme unna med de mest forkastelige handlinger. Potensielle
kjøpere var i dag innom, fullstendig uforstående til dette med tvangssalg – og hvordan noen
kan ønske seg selv så vondt at et hus kan bli solgt til kr 2 millioner, langt under boliglånet
på kr 7 millioner.
Bilag 1 viser boliger i Oslo til salgs, sortert etter størrelse. Tabellen nedenfor viser kvm og
pris:
323 kvm Kr 20 000 000,319 kvm Kr 22 500 000,318 kvm Kr 19 500 000,303 kvm Kr 12 100 000,299 kvm Kr 22 500 000,296 kvm Kr 21 000 000,-

	
  

Per Gløtta klarte egenhendig å få alle leietakere oktober 2016 til å melde flytting, etter
rettsmøtet 10. oktober 2016. Med sin krisemaksimerende natur skapte han en giftig
atmosfære i huset, og melte sin egen kake for få gjennomslag for dødsstøtet – før han selv
ble kastet ut 4. januar 2017. Per Gløtta og Nils Martin Sønderland har siden 2013
samarbeidet for å skvise Lars Føleide ut av sitt eget hus. Per Gløtta har gjennom årene fått
Sønderland inn på sporet til helt forkastelige handlinger, hvor Nils har søkt råd for å
få penger ut av huset han ikke har eierskap til. Gløtta og Sønderland lyktes med å påføre
Føleide en kostnad 2013 pålydende kr 270.000, med den tro om at det skulle være nok for
at Lars Føleide som arbeidsledig i utlandet opptatt med en doktorgrad – ville gå konkurs.
Ber Husleietvistutvalget godkjenne et krav pålydende kr 5 millioner for tap relatert til
pågående tvangssalg, samt kr 1 millioner i oppreisning for å ha drevet 2 bestevenner fra
hverandre. Føleide mistet i 2013 sin bestevenn til grådighet fra både Gløtta og Sønderland,
og i 2017 er det sannsynlig at han også mister huset han har investert 12 år i.
Husleietvistutvalget har etterlyst kvittering for en Canal Digital decoder: Sagem HD PVR 102
Bilag 2 viser at denne fortsatt eksisterer som aktivt TV utstyr og med et aktivt programkort
(kabel.canaldigital.no/min-side/mitt-tv-utstyr/). Eldste faktura Føleide får opp er fra august
2010, så legger istedenfor ved en epost-korrespondanse (bilag3). Bilag 4 viser at en Canal
Digital PVR decoder i dag ville ha kostet kr 2990,- (kabel.canaldigital.no/min-side/mitt-tvutstyr/dekodere-og-kortleser/). Bilag 5 inneholder anke til Norges Høyesterett, som
ytterligere utdyper samarbeidet mellom Gløtta og Sønderland knyttet opp mot det pågående
tvangssalget.
Samlet krav økes følgelig med kr 6 millioner.

Oslo, 13. august 2017

________________
Lars Føleide

	
  

	
  

	
  

8/13/2017

Gmail - PVR Decoder

Lars Føleide <zy

PVR Decoder
Canal Digital Kundeservice <kabeltv@canaldigital.no>
To: lars.foleide@gmail.com
Sv: PVR Decoder
Hei.
Takk for henvendelsen.
Dessverre så går det ikke an å overføre det du har tatt opp på pvr dekoderen over til en minnepenn.
USB uttaket vårt er stengt, så dette er ikke mulig.

Med vennlig hilsen
Canal Digital
TV  BREDBÅND  TELEFONI
Susanne Rønning
Kundebehandler

Henvendelsen din har referansenummer: (ReTag:24407589)
Opprinnelig melding
Fra: lars.foleide@gmail.com [mailto:lars.foleide@gmail.com]
Sendt: 21. January 2010 22:57
Til: regionsorost@canaldigital.no
Emne: PVR Decoder
>Hei!
>
> Jeg klarer ikke å finne ut hvordan jeg skal klare å få overført et program
> jeg har tatt opp på min PVR dekoder til en minnepenn koblet til USB uttaket
> fremme.
>
> Har dere noen tips?
>
>
> På forhånd takk!
>
> Mvh,
> Lars Føleide
> Mob: +47 98 45 44 99
> Tlf: +47 21 69 31 79
>
>

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=Ajsy8f-ZiDI.en.&view=pt&msg=12654e3fc0915390&q=pvr%20decoder&qs=true&search=quer…
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Lars Rune Føleide

ANKE

Sverres Gate 3
7012 Trondheim

til
Norges Høyesterett

Sak nr. 17-096131ASK-BORG/04
Saksøker:

Lars Rune Føleide
Lyngveien 40
1182 OSLO

Selvprosesserende: Lars Rune Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Saksøkte:

Nils Martin Sønderland
Louises gate 12
0168 OSLO

Prosessfullmektig:

Sønderland har p.t. ingen aktiv representasjon av
prosessfullmektig.

***

1. Innledning
Dommerfullmektig Nina Kristiansen Wærnhus ved Sør-Trøndelag tingrett kunne 25. april 2017 i
løpet av noen få minutter påpeke at rettsforliket av 10. oktober 2016 ikke på noe tidspunkt har
vært gyldig på bakgrunn av tvisteloven § 19-11. Flere ugyldighetsgrunner finner man i
avtaleloven § 30, § 31 og § 36.
Det eksisterer ikke noe underskrevet rettsforlik i henhold til norsk lov. Rettsdokumentet
”Rettsbok og hevingskjennelse”, side 2, er uten signaturer (se bilag 1). Rettsboken ikke er
undertegnet i henhold til de krav som er beskrevet i tvisteloven § 19-11:
Tvisteloven § 19-11. Inngåelse av rettsforlik
(1) Rettsforlik føres inn i rettsboken.
(2) Rettsforliket skal undertegnes av partene og rettens medlemmer.
Rettsforliket er ugyldig. Rettsdokumentet av 10. oktober 2016 oppfyller ikke kravene i
tvisteloven § 19-11.
Det er på ingen måte et rettsforlik, men det man kan kalle en kladd. Håndskrevne ark. Hva kan
kalles et rettsforlik er definert i loven, jf. tvisteloven § 19-11. Som i punkt 1 sier at et rettsforlik
skal føres inn i rettsboken. Dette har blitt gjort, som fremgår av bilag 1. Men for at ”Inngåelse av
rettsforlik” skal være godkjent, så må også punkt 2 være oppfylt. Det skal undertegnes av partene
og rettens medlemmer, altså Føleide, Sønderland og tingrettsdommer Arild Nesdal. Dette er ikke
gjort. Det eneste tingrettsdommer Nesdal har signert er hevingskjennelsen.
Uansett hvor mye godvilje man tillegger dette rettsdokumentet, så oppfyller det ikke kravet i
punkt 2. For det eneste tingrettsdommer Nesdal har signert er hevingskjennelsen. Se bilag 2 for
et eksempel på hvordan et gyldig rettsforlik skal være signert i rettsboken.

Domstolene i Norge har ikke belegg i norsk lov for å omtale rettsdokumentet av 10. oktober
2016 som et rettsforlik, da dette ikke foreligger. Et rettsforlik må oppfylle kravene i tvisteloven
§ 19-11. Når kravene ikke er oppfylt, eksisterer heller ikke noe rettsforlik. I fravær av signaturer
slik norsk lov krever har det aldri eksistert noe rettsforlik. Sønderland har dermed aldri oppnådd
noen juridisk stadfesting av eierskap til Lyngveien 40 og Oslo tingrett vil være nødt til å
stadfeste at rettsdokumentet av 10. oktober 2016 er ugyldig.
Føleide er ikke pålagt av norsk lov å legge ned påstand om oppfriskning, da frist for å ta ut
stevning for tingretten er 6 måneder fra ugyldighet er oppdaget. Frist for å ta ut søksmål for
å få rettsdokumentet av 10. oktober 2016 for stadfestet som ugyldig er dermed 25. oktober 2017,
når Føleide ble gjort til kjenne med ugyldigheten etter samtale med dommerfullmektig Nina
Kristiansen Wærnhus ved Sør-Trøndelag tingrett 25. april 2017 (jf. tvisteloven § 19-12). Etter
samtale med Borgarting lagmannsrett 18. april 2017 tar Føleide umiddelbart kontakt med SørTrøndelag tingrett for bistand for å ta ut stevning for tingretten, da lagmannsretten opplyser om
at dette er riktig måte å angripe et ugyldig rettsdokument av 10. oktober 2016 er ved stevning for
tingretten. Føleide fikk møte med en dommerfullmektig ved Sør-Trøndelag tingrett 25. april
2017.
Etter anbefaling av dommerfullmektig Nina Kristiansen Wærnhus ved Sør-Trøndelag tingrett (se
bilag 3 for notater) ble det tatt ut stevning for tingretten 28. april 2017, 3 dager etter at Føleide
ble gjort til kjenne at kravene i tvisteloven § 19-11 ikke er oppfylt. Føleide har dermed tatt ut
stevning godt innenfor fristen på 6 måneder som er satt i tvisteloven § 19-12: Virkninger av
rettsforlik. Adgang til å sette rettsforlik til side.
Det er viktig å påpeke ovenfor domstolene i Norge at Føleide ikke har en juridisk utdanning.
Som en lovlydig borger har Føleide svært begrenset erfaring med rettssystemet og dermed lite
kjennskap til innholdet i denne røde boken vi kaller for norske lover. Føleide har dermed ikke i
fravær av juridisk bistand mulighet for å gjøre mer enn de anbefalinger han får av dommere og
dommerfullmektige.

Føleide har gjort en iherdig innsats for å få juridisk bistand, med involvering av advokat Inger
Johanne Dehli – daglig leder for Immer Advokat AS og lokal representant for Huseiernes
Landsforbund, hvor Føleide er medlem. Føleide har ikke fått den bistand han har krav på i
henhold til oppdragsbeskrivelsen og når ho uten grunnlag for dette sier opp kundeforholdet har
ho ikke opptrådd i henhold til ”Regler for God Advokatskikk”. Føleide forsøkte januar 2017 å få
den juridiske bistand han opprinnelig ba om å få av advokat Dehli, hvor advokat Anja Jonassen
tar på seg oppdraget med betingelse om at det betales inn et forskudd på kr 15.000. Etter samtale
med advokat Dehli klarer ho å overtale advokat Jonassen til å ikke ta på seg oppdraget.
Involvering av advokat Dehli har altså ført til at Føleide ikke har fått den juridiske bistanden for
å avverge tvangssalg som advokat Dehli tok på seg i oppdragsbeskrivelsen, men ho har i tillegg
klart å sabotere alle forsøk av Føleide for å få avverge tvangssalget med juridisk bistand. Føleide
har altså ikke hatt noe annet valg enn å bli selvprosesserende, noe som har ytterligere forsterket
sykdom og den påkjenning det er på urettmessig vis å miste både hjem og eneste
inntektsgrunnlag.
Advokat Inger Johanne Dehli er klaget inn til Advokatforeningen for brudd på ”Regler for God
Advokatskikk”. Klage, tilsvar og kommentarer vil bli ettersendt når Føleide lykkes i å
få engasjert en prosessfullmektig for videre bistand i denne anken, forutsatt at advokaten
anbefaler at saken blir ettersendt som ytterligere dokumentasjon. Dette vil da i så fall bli gjort
innen ankefristen 15. september.
Da Føleide er en helt vanlig student innen ikke-juridiske studium, uten familiemedlemmer og
venner med juridisk kompetanse, er han nødt til å belage seg på sunn fornuft, intuisjon og
regelrett flaks. Da befaring 31. mai 2017 av Lyngveien 40 ville medføre fare for tap ved å påføre
en unødvendig byrde for husets leietakere sendte Føleide en anmodning om å stille saken i bero
av 26. mai 2017. Dette ble gjort etter samtale med dommer Hilde Kolberg Strømme ved Oslo
byfogdembete, vakthavende dommer da dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen ikke var til
stede på denne inneklemte fredagen etter Kristi himmelfartsdag torsdag 25. mai 2017.

Dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen yter på ingen måte den bistand han er pålagt. Dommer
Sørensen har forsikret at han samvittighetsfullt vil oppfylle sine plikter som dommer – at han vil
handle og dømme slik som han etter loven og for hans samvittighet kan forsvare, og verken
av hat eller vennskap, verken for gunst eller gave eller av annen årsak vike fra rett og
rettferdighet (bilag 4). Ole Christian Wenstøp Sørensen dømmer heller ikke etter loven, da han
omtaler rettsdokumentet av 10. oktober 2016 som et rettsforlik – når dette dokumentet ikke
oppfyller de kravene som tvisteloven § 19-11 spesifiserer for å kunne inngå et rettsforlik.
Det er altså regelrett flaks at Føleide kommer i prat med vakthavende dommer Hilde Kolberg
Strømme 26. mai 2017 og får i løpet av samtalen en innføring i normal saksgang. Rett og slett et
kræsjkurs for hvordan rettssystemet i Norge ”fungerer” når det gjelder tvangssalg og hva må til
for at det skal bli rettmessig stadfestet at et rettsdokumentet ikke oppfyller kravene i norsk
lovverk. Føleide fikk regelrett sjokk for hvor komplisert det skal være for rettssystemet å rette
opp i feil som åpenbart er i strid med norske lover. Et problem er fullstendig mangel på sunn
fornuft og intuisjon, slik at enhver norsk borger vil ikke ha mulighet for å navigere systemet uten
bistand. Hovedutfordringen ligger i det at man må kjøre to prosesser parallelt for å forhindre at
boligen ikke blir tvangssolgt før det foreligger en stadfestelse ved Oslo tingrett at
rettsdokumentet av 10. oktober 2016 er ugyldig. Vakthavende dommer Strømme gav Føleide en
innføring i begrepene "Stille saken i bero" og “Oppsettende virkning”, som gjorde at Føleide i
brev av 26. mai kunne sende en anmodning om at saken stilles i bero.
Dommer Sørensen er pålagt å følge norsk lov (bilag 4). Således kan man tenke på dommere som
et talerør for norske lover. Norsk lov skal ligge til grunn for alle handlinger og alle beslutninger.
Det er da logisk at dommer Sørensen ved å bli gjort oppmerksom på at norsk lov ikke er fulgt
faktisk opplyser Føleide om hva som må gjøres for å oppheve kjennelsen av 8. mars 2017, da
grunnlaget for kjennelsen ikke er gyldig (jf. tvisteloven § 19-11). Dommer Sørensen ble gjort
oppmerksom på at kjennelsen er fattet på ugyldig grunnlag allerede i brev av 28. april 2017,
samme dag som det ble tatt ut stevning for tingretten.

Dommer Sørensen skriver i sitt svar av 5. mai 2017:
Det er derfor ikke grunnlag for å avslutte sak om oppløsning av sameie ved tvangssalg av
gnr 149, bnr 160 i Oslo.
Sørensen gir her uttrykk for at han har myndighet for å avslutte sak om oppløsning av sameie
ved tvangssalg, men at retten er kjent med at Borgarting lagmannsrett 30. mars 2017 har avvist
anken, og dermed ikke har noe grunnlag for å avslutte sak om oppløsning.
Innholdet i brevet av 28. april 2017 tydelig fremhever at rettsdokumentet av 10. oktober 2016 er i
strid med tvisteloven § 19-11. Denne paragraf er ikke nevnt i anken av 6. januar 2017 til
Borgarting lagmannsrett, så dommer Sørensen svarer altså ikke på henvendelsen av 28. april
2017. En klar misforståelse som oppklares i brev av 10. mai 2017, hvor dommer Sørensen blir
gjort til kjenne med at Føleide er gjort kjent med flere ugyldighetsgrunner 25. april 2017.
Dommer Sørensen svarer da i brev av 15. mai 2017:
Forøvrig bemerkes at du som vedlegg til dine bemerkninger til begjæring om oppløsning
av sameie har fremlagt kopi av underskrevet rettsforlik av 10. oktober 2016.
Et slikt svar stiller spørsmålstegn med hvor beregnelig dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen
faktisk er, for enhver person kan se at det ikke eksisterer noe underskrevet rettsforlik i henhold til
norsk lov. Rettsdokumentet ”Rettsbok og hevingskjennelse”, side 2, er uten signaturer (bilag 1).
Rettsboken ikke er undertegnet i henhold til de krav som er beskrevet i tvisteloven § 19-11.
Uansett hvor mye godvilje man tillegger dette rettsdokumentet av 10. oktober 2016, så oppfyller
det ikke kravet til punkt 2 i tvisteloven § 19-11. Det eneste tingrettsdommer Nesdal har signert er
hevingskjennelsen. Se bilag 2 for et eksempel på hvordan et gyldig rettsforlik skal være signert i
rettsboken.
Føleide har i brev av 16. mai påpekt ovenfor dommer Sørensen at:
Fremfor å henvise til en kjennelse av eldre dato før ny informasjon ble kjent og uriktig
legge ned påstand om at rettsforliket er underskrevet i henhold til tvisteloven § 19-11
punkt 1 og 2, oppfordres Oslo byfogdembete å ta stilling til ny informasjon gitt av brev
28. april, 10. mai og ytterligere spesifisert og utdypet i dette brevet av 16. mai 2017.

Norges Høyesterett undrer nok hvordan Sørensen svarer på en slik henvendelse, hvor dommer
Sørensen blir arrestert for å ha nedlagt en uriktig påstand om faktiske forhold hva angår
rettsdokumentet av 10. oktober 2016. Det lurer Føleide også på. For det kom aldri noe svar.
Dommer Sørensen har til dags dato ikke kunne redegjøre for hvordan rettsforliket er undertegnet,
da side 2 ikke inneholder en eneste signatur (bilag 1).
Det hele vitner om at dommer Sørensen har vanskeligheter for å innrømme feil. Kjennelsen av 8.
mars 2017 er feil, da det ikke foreligger noe rettskraftig dokument som oppfyller kravene i
tvisteloven § 19-11. Dommer Sørensen fortsetter bare å gjøre flere feil, hvor Føleide blir møtt
med stillhet fremfor at det gis oppklarende bemerkninger.
Føleide ble nødt å sende nytt brev 23. juni, da det har gått mer enn én måned uten svar:
Av brev 30. mai henvises det til brev av 16. mai, uten at Sørensen forsvarte sin påstand
av 15. mai. Er det slik at Oslo byfogdembete i fravær av å svare på påstand fremlagt i
brev av 16. mai om at rettsforliket ikke er underskrevet i henhold til norsk lov, faktisk sier
seg enig i at rettsforliket er ugyldig?
Føleide ber også om en forklaring på hvorfor brev av 16. mai ikke besvart før 30. mai, og
selv når brev av 16. mai ble nevnt i brev av 30. mai, så kom det ingen forklaring av
dommer Sørensen på hvordan rettsforliket av 10. oktober 2016 er underskrevet.
All korrespondanse har i all ettertid kommet fra dommer Helge Johannessen uten at det er gitt
noen grunn til dette. Føleide har i kommunikasjon med avdelingsleder Hanne Tenden og
sorenskriver Inga Merethe Vik ved Oslo byfogdembete fått beskjed om en dommer ikke kan tre
inn eller overta saker fra andre dommere, så det fremstår som uforståelig at all korrespondanse
hva gjelder sak 16-188655 siden 12. juni har kommet fra dommer Helge Johannessen.
Føleide skriver i sitt brev av 10. juli 2017:
Forhold tatt opp i brev av 23. juni kan kun dommer Sørensen svare for. Det er kun han
som kan komme med oppklarende opplysninger for hvor disse signaturene fra Føleide,

Sønderland og tingrettsdommer Nesdal på side 2 i rettsboken befinner seg. Dommer
Helge Johannessen kan ikke svare for dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen.
En måned senere har det enda ikke kommet noe svar fra dommer Sørensen.
I brev av 30. juni opplyser Oslo byfogdembete at saken vil igangsettes da Borgarting
lagmannsrett har avvist påstand om oppfriskning. Føleide kunne ikke forstå hvordan han i brev
av Borgarting lagmannsrett blir opplyst om én måned ankefrist, altså en juridisk rettighet,
samtidig som at salgsarbeidet gjenopptas. Hva er da poenget med å anke, dersom boligen blir
solgt før anken er ferdigbehandlet?
Føleide kunne ikke forstå hvordan det kan ha seg at Oslo byfogdembete ikke tar hensyn til de
juridiske rettingene som ligger til grunn for en rettferdig saksgang og sendte derfor i brev av 16.
juli 2017 en anmodning om å stille saken i bero (bilag 5):
Oslo byfogdembete bes derfor bekrefte ovenfor Føleide og rettens medhjelper at saken
ikke igangsettes før de rettigheter Føleide har opphører å eksistere.
På bakgrunn av at oversendelsen av anken også inneholdt et anketilsvar, sendt Føleide en epost
(bilag 5) til Oslo byfogdembete med forespørselen:
Er det meningen at jeg skal kunne få kommet med kommentarer til anketilsvar?
Er det vanlig at dere bare dere sender anken videre uten at jeg blir gitt mulighet for å
komme med kommentarer?
Hvor dommer Helge Johannessen kunne opplyse at lagmannsretten nå bestemmer den videre
saksgang.
Dommer Helge Johannessen avviste denne anmodningen om å stille saken i bero 24. juli 2017,
så Føleide fulgte opp med en forespørsel i brev av 27. juli 2017 om at det gis oppsettende
virkning (bilag 6). I svar av 2. august 2017 skriver dommer Johannessen (bilag 7):

Retten finner ikke grunn til å endre sin beslutning vedrørende oppsettende virkning.
Retten forstår ikke brevet som en anke over beslutningen og foretar seg ikke mer i
anledning brevet av 27. juli 2017.
Dommer Helge Johannessen gir her uttrykk for at oppsettende virkning ikke gis før beslutningen
ankes. Føleide sender følgelig et nytt brev 7. august (bilag 8) hvor han ber om oppklaring og en
presisering:
Er det slik å forstå at Oslo byfogdembete ikke stiller saken i bero uten at en anke med
betalt rettsgebyr er inne til behandling?
Mer eksplisitt: At Oslo byfogdembete mener at de har en rettighet i henhold til norsk lov
å gjennomføre et tvangssalg før hjemmelshaver får rådført seg med advokat, innhente
juridisk bistand fra norske domstoler og skaffe den dokumentasjon som etterlyses i en slik
kjennelse?
Føleide hadde en lengre samtale 8. august 2017 med dommer Øystein Hermansen ved Borgarting
lagmannsrett om akkurat dette, hvor Føleide ønsket å vite hvilken paragraf i det norske lovverk
er det som gir Oslo byfogdembete en rettighet som rår sterkere enn den rettighet lovverket gir for
å ta ut anke innen ankefristen. Dommer Hermansen hadde ikke noe godt svar på dette, og
henviste Føleide til Oslo byfogdembete for et direkte spørsmål for hvor i norsk lov er de gitt en
rettighet som overstyrer den rettighet Føleide har for å forberede en anke frem mot ankefrist.
Føleide er tydelig i sitt brev av 27. juli (bilag 6) at en anke er under utarbeidelse:
Føleide har innhentet legeerklæring fra fastlege og psykolog, og blir å anke kjennelsen
ved tingretten og lagmannsretten.
Uten at dette har vært nok for å få innvilget oppsettende virkning. Grunnet fellesferie og
ferieavvikling har det ikke lykkes Føleide å få engasjert en advokat i utarbeidelsen av denne
anken. Føleide er derfor nødt om å be at ytterligere dokumentasjon ettersendes innen utløpet av
ankefristen 15. september, hvor han forhåpentligvis vil lykkes i å engasjere en advokat for
juridisk representasjon med en prosessfullmektig. Føleide har hentet inn journal fra Nidaros

Distriktspsykiatriske Senter, hvor Føleide har hatt ukentlige møter. Men psykolog Randi
Einarson fraråder å legge den ved en anke i sin helhet. Psykolog Einarson har derfor skrevet en
erklæring og det samme gjelder fastlege Tom Andreas Ekle. Føleide har hatt regelmessige møter
med sin fastlege siden 2016. Begge erklæringene ligger igjen i Trondheim og må ettersendes.

2. Sakens tema
Føleide har siden 2006 vært eneste hjemmelshaver av eneboligen Lyngveien 40 (bilag 9).
Sønderland har i mange år samarbeidet med nå utkastet leietaker Per Gløtta (født 05. juni 1959)
for å påføre Føleide så store økonomiske tap at han går personlig konkurs og blir nødt til å selge
huset av økonomiske grunner. Dette har pågått siden 2013, når Sønderland påførte Føleide en
kostnad tilsvarende kr 270.000.
Sønderland er gjort kjent ved helt siden huset ble kjøpt at han ikke har noe eierskap til
eneboligen (bilag 10), noe han selv har bekreftet ovenfor megler Silje Frøyshol Kristiansen
(Silje@EiendomsMegler1.no, EiendomsMegler 1 Oslo AS). Se bilag 6 om oppsettende virkning
for ytterligere detaljer.
Per Gløtta og Nils Sønderland har kjent hverandre siden 2006. De bruker å slå av en prat over en
røyk. Begge 2 er fanatiske Everton fans. Per Gløtta er så psykisk ustabil at han ikke klarer å
fungere i norsk økonomi uten bistand av staten, hvor han siden innflytting i 2006 har vært NAV
klient. For året 2015 er han oppført med 0 i inntekt, formue og skatt. Med milliongjeld har han
vært i gjeldssanering og har i prosessen blitt ekspert i å snylte på den norske stat, som et rovdyr
som lurer i det skjulte klar for å angripe når intetanende bytte viser tegn til svakheter. Per Gløtta
elsker å lyve, manipulere og drive med dobbeltspill. Gløtta bruker snakkekunsten for alt den er
verdt og har klart å forføre Nils Sønderland ut i en endeløs og dyp elendighet, i den tro om at de
to i samarbeid skal på urettmessig vis kunne overta huset gjennom klassisk utpressing.
Startskuddet gikk i 2013 når Føleide ble påført en kostnad på kr 270.000, og ble dermed nødt for
å avbryte arbeidet med en doktorgrad og returnere til Norge i 2014.

Den grad av irrasjonalt Sønderland lider av ble understreket når han først sommeren 2015 ber om
å oppløse et sameie som ikke eksisterer. Sønderland har aldri vært hjemmelshaver og det
foreligger ingen sameiekontrakt, så da er det helt absurd at Sønderland tror at han vil vinne frem
med en begjæring om tvangsoppløsning av et ikke-eksisterende sameie. Sønderland fikk til svar
av Oslo byfogdembete at eierskap til Lyngveien 40 må stadfestes før han kan begjære et
tvangssalg.
Sønderland plages åpenbart av usunn høy grad av ønsketenkning, og med Per Gløtta på laget
hadde begge troen på at de ville kunne konspirere mot Føleide. Eneste inntektsgrunnlag for
Føleide kom fra huset ettersom han høsten 2015 hadde startet på en masterutdanning ved NTNU
i Trondheim. Utfordringene starten i 2016 når Per Gløtta sluttet å betale husleie samtidig som at
Føleide var nødt til å betale store beløp til advokat i forkant av sak i tingretten. Den økonomiske
usikkerheten gjorde at skulderen sviktet. Den ble så gale at Føleide måtte slutte med sine faste
Squash treninger, som gav grobunn til flere følgeproblemer da slik fysisk aktivitet har hatt en
avstressende effekt. Dette har forsterket plager med prolaps i korsryggen påvist med MR. Det er
også tatt MR av skulderen og Føleide har vært til time hos Ortoped. Dokumentasjon vil bli
ettersendt innen ankefristen.
Mistanken har vært der hele tiden, men det var først 1. februar 2017 etter at Per Gløtta ble kastet
ut 4. januar 2017, når Nils Sønderland møter opp hos politiet (Namsfogden i Oslo) med sammen
med Per Gløtta med en underskrevet leiekontrakt at det kom en uomtvistelig bekreftelse på at
Sønderland og Gløtta har jobbet tett sammen for at Føleide ikke lengre ville ha mulighet for å få
økonomien til å gå rundt. Gløtta fikk ved utgangen av oktober 2016 alle leietakere til å si opp
leiekontrakten, hvor Føleide ble påført den umulige oppgaven å hente inn 7 nye leietakere før 1.
januar 2017 uten at han selv bor i Oslo – samtidig som han måtte lese til eksamener og
ferdigstille en masteroppgave før 21. desember.
Føleide har siden 2012 vært kronisk arbeidsledig. I en periode på 14 måneder ble det skrevet en
jobblogg, hvor Føleide hadde søkt på 30 jobber uten å bli kallet inn til noe seriøst intervju.
Smertefullt klar av at Føleide ikke er attraktiv på jobbmarkedet, er usikkerheten rundt husets
inntektsgrunnlag en grunn til bekymring. Det har vært stressende nok å måtte forholde seg til

enten Gløtta eller Sønderland, men dette stressnivået nådde nye høyder 1. februar når Føleide ble
oppringt av namsmannen med opplysninger om at Gløtta og Sønderland hadde møtt opp med en
signert leiekontrakt for å forhindre at Føleide skulle få tillatelse samme dagen om å kaste det Per
Gløtta ikke har klart å fjerne fra boligen i perioden 4. januar til 1. februar 2017. Med Per Gløtta
ute av huset bedret atmosfæren i huset seg betraktelig. Sønderland hadde mistet en viktig
støttespiller for å gjøre livet til Lars Føleide surt. Men målet var likevel oppnådd. Føleide ble
påført så store kostnader at han ikke hadde økonomisk handlefrihet for å anke en eventuell dom i
tingretten til lagmannsretten. Den økonomiske situasjon høsten 2016 ble så håpløs at Føleide ble
nødt til å bli selektivt for hvilke regninger som skulle bli betalt og hvilke som ville forbli ubetalt.
Takst ble ferdigstilt 7. juli 2017 og allerede 13. juli hadde Per Gløtta kjennskap til innholdet i
denne taksten. Eneste måte en utkastet leietaker skulle kunne innhente slik informasjon ville ha
vært gjennom Nils Sønderland, som da blir 2. eksempelet på at Gløtta og Sønderland
samarbeider tett. Først etter at boligen ble lagt ut på Finn Eiendom 6. august kl 09:03 ble
prisantydningen offentlig informasjon. Selv ikke hjemmelshaver Føleide ble gjort til kjenne med
innholdet i taksten før informasjonen ble offentliggjort, som vitner om at noe er riv-ruskende
gale når en leietaker som ble kastet ut 4. januar 2017 har klart å oppdrive denne informasjonen.
Føleide har klaget Per Gløtta inn til Husleietvistutvalget med et samlet krav på over kr 250.000.
Ytterligere dokumentasjon på dette vil bli sendt før ankefristen utgår 15. september 2017, da Per
Gløtta har motsatt seg mekling og en avgjørelse er nær forestående. Det faller altså i sin egen
urimelighet at når Sønderland legger ned påstand om eierskap samtidig skal samarbeide med en
utkastet leietaker som har svindlet huset for et sekssifret beløp.
Sønderland har etter egne vurderinger av symptomer hvor han plages av skam, angst og
mindreverdighetsfølelser kommet frem til at han psykiske lidelser og svakhet. Det var først i
midten/slutten av 20-åra at han begynte å reflektere rundt sine egne følelser. Se kopi av personlig
notatblokk i bilag 11 med vedlagt reinskriving.
At Sønderland sliter psykisk forklarer hvordan en norsk borger fullstendig informert ved
gjentatte anledninger og klar han ikke har eierskap til Lyngveien 40 kan finne på å begjære
tvangsoppløsning av et sameie som ikke eksisterer. Bilag 12 viser at begjæringen er registrert 20.

april 2015 er uten dokumentasjon på eierskap. Føleide ble sjokkert over at en slik begjæring i det
hele tatt ble registrert mottatt, da det betyr at Føleide kan begjære oppløsning av sameie ved
tvangssalg for enhver eiendom i Norge uten å presentere noen form for dokumentasjon på
eierskap og sameie. Føleide hadde store utfordringer med hvordan et velfungerende rettssystem
kan tillate noe slikt, og hvorfor Føleide skal måtte bruke mye tid og følelsesmessige frustrasjoner
på å forsvare seg mot klart grunnløse fremstøt. Er det slik at man er skyldig til det motsatte er
bevist i Norge?
Sønderland sine psykiske vanskeligheter og personlighetsforstyrrelser forsterkes av fullstendig
fraværende evne til å forholde seg til fakta og i det hele tatt gjøre en innsats for at fakta skal bli
gjengitt i offentlige dokumenter. Det lille avsnittet til Sønderland i begjæringen (bilag 12)
drukner i feil. Allerede første setningen blander nynorsk og bokmål. Føleide og Rincon hadde
ikke noe samlivsbrudd i 2007. Olav Føleide døde ikke i 2013. Medlåneransvar betyr ikke ”50%
hver”. Se dokumentasjon i uttalelser til første brev (bilag 13). Dette fortsetter i andre brev (bilag
14), hvor Føleide påpeker 20. august 2015 (bilag 15) ovenfor Oslo byfogdembete at Sønderland
lider av selektiv ønsketenkning:
Nok en gang undergraver Nils Sønderland sin egen troverdighet med oppramsing av en
rekke faktafeil. Et enkelt internett søk ville ha avkreftet Nils sin ville ide om at min far
døde i 2013. Opportunist (utøvelse av selektiv ønsketenkning) som Nils er, og skråsikker i
sin sak, så ser han ingen grunn til å være ydmyk nok til å tvile på seg selv. Og dermed er
det ingen grunn til engang å sette spørsmåltegn bak hans påstand om at min far døde i
2013, når han faktisk døde 1. kvartal 2011. Ytterligere er Nils frekk nok til å påstå at det
faktum at han bommet så grovt på noe helt elementært som et årstall for et dødsfall er
irrelevant. Noe det absolutt ikke er, da det tegner et bilde av en person man overhodet
ikke kan diskutere med på noe sett og vis – ettersom det er fullstendig umulig å bli enig
med Nils om åpenbare og fundamentale fakta.
Sønderland kunne ikke presentere bevis for at det eksisterer noe sameie og ble følgelig avvist av
Oslo byfogdembete.

Et salg av Lyngveien 40 er urettmessig og representerer derfor et tap for Føleide. Når prospektet
er lagt ut på Finn Eiendom med oppsatt visning 13. og 14. august 2017 må salgsarbeidet stilles i
bero for å avverge en vesentlig skade og ulempe for Føleide og husets leietakere, i påvente av at
resultatet fra anken og en juridisk stadfestelse av ugyldigheten ved rettsdokumentet av oktober
2016 foreligger.
Rettsdokumentet av 10. oktober 2016 er i strid med tvisteloven § 19-11. Et rettsforlik skal føres
inn i rettsboken, for så å undertegnes av partene og rettens medlemmer. Som det fremgår av
rettsforliket (bilag 1), er ikke det signert av partene og dommeren i rettsboken.
Ugyldighetsgrunner framgår av avtaleloven § 28 — 38. § 30, § 31 og § 36 er spesielt vektlagt.
Oppfriskning begjæres i henhold til tvisteloven kapittel 16. Dokumentasjon på sykdom
ettersendes før ankefristen 15. september utgår.
3. Faktum i saken
Rettsforliket er i strid med tvisteloven § 19-11. Rettsforlik skal føres inn i rettsboken, for så å
undertegnes av partene og rettens medlemmer. Som det fremgår av rettsforliket (bilag 1), er ikke
det signert av partene og dommeren i rettsboken. Føleide ble gjort kjent med denne ugyldighet
25. april 2017, og har dermed frist til 25. oktober 2017 for å ta ut stevning for Oslo tingrett jf.
tvisteloven § 19-12.
Den økonomiske usikkerheten, en personlig gjeld på kr 8 millioner uten arbeidsinntekter, rettssak
og en absolutt frist for å levere en masteroppgave har gjort at stresset nådde nye rekordhøyder
høsten 2016 og har vedvart utover 2017. Aktiv motarbeidelse av leietaker Per Gløtta gjennom
svindel og unnlatelse å betale husleie har gjennom 2016 og 2017 påført Føleide enorme
kostnader. Selv etter utkastelse 4. januar 2017 når Gløtta har nektet å hente ting han har
akkumulert siden 2006, som bare forsterket belastningen og usikkerheten for Føleide når han
ikke engang oppholdt seg i samme by for å kunne klargjøre leiligheten for ny leietaker.
Stressnivået nådde nye høyder når Føleide ble etter oppringning av namsmannen gjort til kjenne

med at Sønderland og Gløtta i alle disse årene har samarbeidet tett for at Føleide skal gå konkurs.
Føleide har vært i behandling av fastlege og psykolog i 2016 og 2017. Dokumentasjon på dette
ettersendes innen ankefristen utgår 15. september. At Føleide sa fra seg ankemulighet til
lagmannsretten 10. oktober er noe han ikke forstod da han signerte rettsdokumentet av 10.
oktober 2016. På bakgrunn av dette vurderes rettsforliket signert 10. oktober som ugyldig etter
avtaleloven § 31.
Føleide opplevde dårlig oppfølging i forkant av rettssaken og et svik av advokat Dragsnes i
forhold til ivaretakelse av klientens beste interesse, hvortil rettsforliket signert 10. oktober
vurderes som ugyldig etter avtaleloven § 30.
En ytterligere ugyldighetsgrunn fremgår av avtaleloven § 36. Sønderland hadde 10. oktober
inngående kjennskap til Føleide sin økonomiske situasjon, ettersom det i prosesskriv ble bedt om
kontoutskrifter og at det var gjennom Sønderlands advokat at Føleide ble gjort kjent med at han
hadde fått en betalingsanmerkning (bilag 16) ved at en leietaker (nå utkastet) hadde tatt i bruk et
kredittkort sendt til Føleide under et utenlandsopphold og senere misligholdt (klage til
husleietvistutvalget ettersendes), hvor varsel tilsendt per post om at betalingsanmerkning blir
registrert i grunnboken ble unndratt av leietaker. Betalingsanmerkningen førte til at Sønderland i
et prosesskriv 25.05.16 ba om at stevningen tinglyses for å vise eventuelle kreditorer at det er
tvist om eierforholdet. Følgelig er det urimelig av Sønderland å be selvfinansierte student Føleide
om kr 975.000, samt å bli fjernet som medlåner, når han vet at det ikke er mulig for en student
uten inntekt å få innvilget et boliglån på kr 8.000.000. Se vedlagt avslag fra Sparebank 1 SMN
(bilag 17). De opplyser videre at selv med fast inntekt ville det vært en sak de trolig ikke ville
refinansiert. Det strides mot god forretningsskikk å signere på et rettsforlik Sønderland vet
motparten ikke vil klare å innfri.
Oppfriskning begjæres i henhold til tvisteloven kapittel 16. Dokumentasjon på sykdom
ettersendes i eget prosesskriv før ankefristen 15. september utgår. Føleide vil forsøke å engasjere
en advokat før denne dato.

4. Påstand
Det nedlegges følgende påstand:
1. Begjæringen om oppfriskning tas til følge.
2. Oslo byfogdembetes kjennelse oppheves
3. Ankede part tilkjennelses saksomkostninger

***
Oslo, 9. august 2017

______________________
Lars Rune Føleide
selv-finansiert (fattig) student
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ileg
Ole Christian Wenstøp Sørensen
dommer ved Oslo skifterett

forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil oppfylle mine plikter
som dommer at jeg vil handle og dømme slik som
jeg etter loven og for min samvittighet kan forsvare, og verken
av hat eller vennskap, verken for gunst eller gave eller av annen
årsak vike fra rett og rettferdighet.

Oslo skifterett, 28 oktober 1999
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16. juli 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Tvangssalg
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Brev av 30. juni viser til at Borgarting Lagmannsrett har den 29.06.2017 avvist anken.
Videre skriver Oslo byfogdembete ved førstekonsulent Marit Gjøvåg Khoury at saken skal
derfor igangsettes.
Samtidig skriver Borgarting Lagmannsrett at Lagmannsrettens kjennelse kan ankes til
Høyesterett med påstand om oppfriskning av fristoversittelsen etter tvisteloven $ 16-12.
Som det kommer frem av bilag 1 og bilag 2 gav jeg uttrykk for å kommentere anketilsvaret,
noe jeg aldri fikk mulighet for å gjøre. Eneste mulighet blir da ved anke til Høyesterett.
Oslo byfogdembete mener vel ikke at saken skal igangsettes før ankefristen går ut på dato?
For at Føleide skal ha en rettighet nedfelt i Norsk lovverk, så må nødvendigvis Oslo
byfogdembete ha et ansvar.
Oslo byfogdembete bes derfor bekrefte ovenfor Føleide og rettens medhjelper at saken ikke
igangsettes før de rettigheter Føleide har opphører å eksistere.

16. juli 2017

________________
Lars Føleide

	
  

Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Brev og anketilsvar som er sendt deg pr post i dag
Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
To: "Khoury, Marit Gjøvåg" <Marit.Gjovag.Khoury@domstol.no>
Cc: Oslo Byfogdembete <oslo.byfogdembete@domstol.no>
Hei Marit,
Viser til vedlegg som viser at anken er sendt videre med anketilsvar (Sak 16188655).
Er det meningen at jeg skal kunne få kommet med kommentarer til anketilsvar?
Er det vanlig at dere bare dere sender anken videre uten at jeg blir gitt mulighet for å komme med kommentarer?
Mvh
Lars

20170613 13:44 GMT+02:00 Khoury, Marit Gjøvåg <Marit.Gjovag.Khoury@domstol.no>:

Med hilsen

Marit Gjøvåg Khoury
førstekonsulent

Oslo byfogdembete
Tlf. 22999382
Internett: www.domstol.no/obyf

Postadresse: Postboks 8003 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4, Oslo

Fra: pdf ocr [mailto:obyfp658@domstol.no]
Sendt: 13. juni 2017 13:26
Til: Khoury, Marit Gjøvåg
Emne: Attached Image

Tue, Jun 13, 2017 at 4:51 PM

Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Om anke og anketilsvar
Johannessen, Helge <Helge.Johannessen@domstol.no>
To: "zyronbackup@gmail.com" <zyronbackup@gmail.com>
Cc: "Khoury, Marit Gjøvåg" <Marit.Gjovag.Khoury@domstol.no>

Wed, Jun 14, 2017 at 9:02 AM

Retten viser til epost av 13. juni 2017 med spørsmål om rutiner ved oversendelse av anke.

Det følger av loven at retten skal sende anke og anketilsvar til lagmannsretten etter at disse er mottatt. Dette er derfor vanlig rutine.

Hvis du ønsker å kommentere innholdet i anketilsvaret så skal det nå skje direkte overfor lagmannsretten i prosesskriv, som sendes direkte til lagmannsretten. Lagmannsretten
bestemmer nå den videre saksgang.

Med vennlig hilsen

Helge Johannessen

Dommer

Oslo byfogdembete
Tlf. 22 99 93 62

www.domstol.no/obyf

Postadresse : Postboks 8003 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4, Oslo

27. juli 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Oppsettende virkning
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Føleide kan ikke forstå hvordan norske borgere kan ha rettssikkerhet, når Oslo
byfogdembete i brev av 24. juli ikke viser noe ansvar for at det skal gis rettferdig saksgang.
Dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen har forsikret at han vil handle og dømme slik han
etter loven og for sin samvittighet kan forsvare uten å vike fra rett og rettferdighet (bilag 1).
Vil anta at dommer Helge Johannessen har gitt en tilsvarende forsikring.
Norsk lov er veldig klar og tydelig på at ved kjøp av bolig vil kun den som tar et ansvar
kunne eie en bolig. Loven er så tydelig på dette området, at uansett hvor mye man prøver –
selv et skjøte med flere underskrifter, er loven så sterk at eierskap ikke tillates så lenge de
som har skrevet under skjøte også tar ansvar som medlånere. Ingen ansvar, ingen eierskap.
På høyskoler og universitet er det ingen som liker de som kan omtales som ”freeriders”
(gratispassasjer). Nedfelt i norsk lov er avsmaken for slike folk enda sterkere.
Føleide er en mann av upåklagelig integritet. Han er opptatt av at alle hans handlinger kan
forsvares for sin samvittighet uten å vike fra rett og rettferdighet. 13. januar 2016 kom
beskjeden om at han blir eneeier av Lyngveien 40. Hadde Føleide vært kynisk og
manipulerende kunne han holdt denne informasjonen for seg selv. Men Lars Føleide er
opptatt av å gjøre det som er riktig. Han er opptatt av det som er rett og rettferdig. Hans
samvittighet tillater ikke han noen annen handling, så Sønderland får umiddelbart en epost
(bilag 2) hvor han blir informert om at han må bli med på lånet for å få navnet sitt på skjøtet.
Nils Martin Sønderland sender en epost til Silje@EiendomsMegler1.no hvor han bekrefter at
han aksepterer at Føleide blir eneeier av huset. Når Nils Sønderland blir gitt valget om å ta
del i lånet på kr 5.33 millioner, hvor kr 700.000 er betalt over takst, velger han det trygge og
det forutsigbare. Sønderland frasier seg all eierskap til Lyngveien 40 når han forstår at han
ikke kan eie noe uten å bli medlåner.
Nils Martin Sønderland har etter egen vurdering av symptomer kommet frem til at han har en
psykiatrisk lidelse. Han plages av angst og skam, samt mindreverdighetsfølelser
(mindreverdighetskjennelser). Utfordringene Føleide har med sin barndomsvenn er direkte
relatert til de psykiske vanskeligheter han har (se bilag 3 for kopi av personlig notatblokk).
Kjennelse til tingretten ved dommerfullmektig Janne Riveland Bydal vektlegger tungt at
Føleide ikke tok ut stevning innen 10. april 2017 når dette var en oppfordring i kjennelsen
ved Borgarting lagmannsrett 30. mars 2017 (fortsatt uvitende om at det aldri har eksistert
noen rettskraftig rettsforlik etter tvisteloven § 19-11). Føleide skriver klart og tydelig i sin
stevning at innholdet i denne kjennelsen ble ikke gjort kjent for han før 18. april, noe
dommerfullmektig Janne Riveland Bydal har ignorert og er frekk nok til å fremheve dette
som det mest kritikkverdige.
	
  

Det eksisterer ikke noe underskrevet rettsforlik i henhold til norsk lov. Rettsdokumentet
”Rettsbok og hevingskjennelse”, side 2, er uten signaturer (se bilag 4). Rettsboken ikke er
undertegnet i henhold til de krav som er beskrevet i tvisteloven § 19-11:
Tvisteloven § 19-11. Inngåelse av rettsforlik
(1) Rettsforlik føres inn i rettsboken.
(2) Rettsforliket skal undertegnes av partene og rettens medlemmer.
Bilag 4 er på ingen måte et rettsforlik. Hva kan kalles et rettsforlik er definert i loven,
henholdsvis tvisteloven § 19-11. Som i punkt 1 sier at et rettsforlik skal føres inn i
rettsboken. Dette har blitt gjort, som fremgår av bilag 4. Men for at ”Inngåelse av rettsforlik”
skal være godkjent, så må også punkt 2 være oppfylt. Det skal undertegnes av partene og
rettens medlemmer, altså Føleide, Sønderland og tingrettsdommer Arild Nesdal. Dette er
ikke gjort. Det eneste tingrettsdommer Nesdal har signert er hevingskjennelsen.
Uansett hvor mye godvilje man tillegger dette rettsdokumentet, så oppfyller det ikke kravet i
punkt 2. For det eneste tingrettsdommer Nesdal har signert er hevingskjennelsen. Se bilag 5
for et eksempel på hvordan et gyldig rettsforlik skal føres være signert i rettsboken. Frist for
å ta ut søksmål er altså 6 måneder fra denne ugyldigheten oppdages, altså 25. april etter et
møte med dommerfullmektig Nina Kristiansen Wærnhus ved Sør-Trøndelag tingrett. Oslo
tingrett har dermed ikke mulighet til å avvise stevningen på grunnlag om oppfriskning.
Mener dommer Helge Johannessen at dette vitner om handlinger og dømming etter loven
som han med sin samvittighet kan forsvare uten å vike fra rett og rettferdighet?
Føleide har innhentet legeerklæring fra fastlege og psykolog, og blir å anke kjennelsen ved
tingretten og lagmannsretten.
I kraft av sin integritet har Føleide et ansvar for at sosiopater som Nils Martin Sønderland
med diverse personlighetsforstyrrelser ikke skal kunne vinne frem i rettssystemet på
grunnløse påstander og en minimum av innsats. Domstolene gjør Sønderland en
bjørnetjeneste ettersom dere belønner uærlig adferd. Føleide har en borgerplikt og et
samfunnsansvar for å forhindre at noe slikt skjer, og Oslo byfogdembete har et ansvar for å
gi Føleide den rettssikkerhet han har krav på.
Ber i lys av dette om at saken gis oppsettende virkning.

27. juli 2017

________________
Lars Føleide
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ileg
Ole Christian Wenstøp Sørensen
dommer ved Oslo skifterett

forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil oppfylle mine plikter
som dommer at jeg vil handle og dømme slik som
jeg etter loven og for min samvittighet kan forsvare, og verken
av hat eller vennskap, verken for gunst eller gave eller av annen
årsak vike fra rett og rettferdighet.

Oslo skifterett, 28 oktober 1999
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Lars Rune Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim

Deres referanse

Vår refer¿nse

Dato

16-18865sTVA-OBYF/2

02.08.2017

Nils Martin Sønderland - Lars Rune Føleide
Retten viser til begjæring om oppsettende virkning av 27 . jltli2017 . Denne vedlegges i kopi
brevet til Sønderlands prosessfullmektig'

Retten finner ikke grunn til å endre sin beslutning vedrørende oppsettende virkning. Retten
forstår ikke brevet som en anke over beslutningen og foretar seg ikke mer i anledning brevet
av 27. juli2017 .

Likelydende brev er sendt til alle parter.

Oslo byfogdembete

Helge Johannessen
dommer

Postadresge

Kontoradresse

Oalo tlnghus, C.J. Hambros pla33 4,

Sentralbord

Saksbehandler

Telefaks

Telefon

22 99 92 00

Postboks 8003 Dsp., 0030 oslo

Oslo

22 99 93 00

Mar¡t G¡øvåg Khoury

Bankgiro

Eksped¡sjonstld

Organisasjonsnummer
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7. august 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Oppsettende virkning og midlertidig forføyning
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Føleide fikk 7. august tilsendt brev av 2. august på e-post etter å ha forhørt seg om det er
kommet svar på brev av 27. juli.
Det ble i brev av 27. juli opplyst ovenfor Oslo byfogdembete at:
Føleide har innhentet legeerklæring fra fastlege og psykolog, og blir å anke
kjennelsen ved tingretten og lagmannsretten.
Hvor Oslo byfogdembete ved dommer Helge Johannessen kan opplyse om at:
Retten forstår ikke brevet som en anke over beslutningen og foretar seg ikke mer i
anledning brevet av 27. juli 2017.
Er det slik å forstå at Oslo byfogdembete ikke stiller saken i bero uten at en anke med betalt
rettsgebyr er inne til behandling?
Mer eksplisitt: At Oslo byfogdembete mener at de har en rettighet i henhold til norsk lov å
gjennomføre et tvangssalg før hjemmelshaver får rådført seg med advokat, innhente juridisk
bistand fra norske domstoler og skaffe den dokumentasjon som etterlyses i en slik
kjennelse?
Dersom dette er tilfelle ber Føleide om en henvisning til hvilken paragraf i norsk lovverk som
gir Oslo byfogdembete en slik rettighet, samt en forklaring på hvordan dette kan overstyre
de rettigheter ankede part i en rettferdig saksgang har for å få forberedt og behandlet en
anke innenfor de ankefrister som er gitt uten at boligen blir solgt i mellomtiden.
I brev av 27. juli ble et direkte spørsmål stilt ovenfor dommer Helge Johannessen:
Mener dommer Helge Johannessen at dette vitner om handlinger og dømming etter
loven som han med sin samvittighet kan forsvare uten å vike fra rett og rettferdighet?
Føleide mener det burde være unødvendig å skulle måtte gjenta et spørsmål for å få et svar,
og ber dommer Helge Johannessen avgi sitt svar.
I brev av 30. juni opplyser Oslo byfogdembete om at prosessen om å få boligen tvangssolgt
vil bli gjenopptatt på bakgrunn av en kjennelse av 29. juni fra Borgarting lagmannsrett, hvor
påstand om oppfriskning ble avvist. Er det slik å forstå at Føleide måtte ha forberedt en anke
og allerede ha betalt et nytt ankegebyr før han kunne få kjennskap til innholdet i kjennelsen
ved Borgarting lagmannsrett for å forhindre at saken om tvangssalg ble gjenopptatt?
For å avverge en vesentlig skade, ulempe og tap ble det i brev av 26. mai sendt en
anmodning om å stille saken i bero. I brev av 30. mai ble det opplyst at det videre
salgsarbeidet ble stilt i bero, uten at befaring for takst og fotografering ble gitt oppsettende
	
  

virkning. Eiendommen Lyngveien 40 ble dermed likevel påført en vesentlig skade, ulempe
og tap.
For å avverge en vesentlig skade, ulempe og tap ble det i brev av 16. juli sendt en
anmodning om å stille saken i bero. Ytterligere ble det sendt en anmodning om oppsettende
virkning 27. juli 2017. Begge henvendelsene er blitt avvist.
Det virker som at Oslo byfogdembete er av den oppfatning at det ikke tar tid å forberede en
anke. Dette fremstår som urimelig. Korrespondansen med Oslo byfogdembete ser ut til å
anta det er enkelt for Føleide å hente inn nødvendig bistand og kompetanse i juli måned,
samt at det ikke tas hensyn til at kan være tidkrevende å hente inn nødvendig
dokumentasjon.
6. august 2017 ble boligen lagt ut på Finn Eiendom, hvor Føleide nå blir nødt til å betale et
ytterligere rettsgebyr for begjæring om midlertidig sikring slik at annonsen fjernes fra Finn.no
Ettersom Oslo byfogdembete ikke har stilt saken i bero mens Føleide forbereder en anke vil
anken ytterligere bli forsinket i kraft av at verdifull tid nå må brukes på en midlertidig
forføyning med krav om behandling uten rettsmøte, da det foreligger fare for tap ved
opphold.
Som forklart i brev av 30. mai og 2. juni er det fare for tap ved å påføre en unødvendig byrde
for husets leietakere, hvor det samme gjelder dersom visning avholdes 13. og 14. august.
En midlertidig forføyning vil kun føre til at annonsen som nå er aktiv på finn.no blir fjernet,
når flere tusen personer allerede har besøkt annonseringen etter varsel via nettsiden og
mobil-app 6. august, samt at det 7. august ble sendt ut varsel på e-post.
Føleide har et ansvar ovenfor sine leietakere for at de skal kunne ha en følelse av trygghet
og forutsigbarhet ved å bo i Lyngveien 40. For å unngå tap av leieinntekter og ikke minst tap
av bolig, og for at Føleide skal kunne opprettholde en god relasjon til sine leietakere preget
av tillit og respekt, bes det om at Oslo byfogdembete stiller salgsarbeidet i bero.
Oslo byfogdembete kom i 2015 til den konklusjon om at Sønderland måtte få eierskap til
boligen juridisk stadfestet for å kunne begjære et sameie for tvangsoppløst.
Rettsdokumentet av 10. oktober 2016 bekrefter ingen eierskap, da rettsforliket ikke oppfyller
krav definert i tvisteloven § 19-11. Oslo byfogdembete skulle derfor ved kjennelse i 2017 ha
kommet til samme konklusjon som de fattet i 2015.
Et salg av Lyngveien 40 er dermed urettmessig og representerer derfor et tap for Føleide.
Oslo byfogdembete må stille salgsarbeidet i bero for å avverge en vesentlig skade og
ulempe for Føleide og husets leietakere, i påvente av at resultatet fra anken og en juridisk
stadfestelse av ugyldigheten ved rettsdokumentet av oktober 2016 foreligger.

7. august 2017

________________
Lars Føleide
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Gnr: 149 Bnr: 160

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
12190

17/02/2006

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 5.200.000
FØLEIDE LARS RUNE
F.NR: 301079

PENGEHEFTELSER
12195

17/02/2006

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 6.000.000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984851006

500048

22/06/2012

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 3.000.000
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 985621551
Uomsettelig

SERVITUTTER
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING,
ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Servitutter i grunn:
912302

27/03/1925

BESTEMMELSE OM DELEFORBUD
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser

920538

02/08/1935

BESTEMMELSE OM VEG
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning

6120

14/06/1941

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

9799

21/10/1942

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

431

20/01/1943

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

78970

21/10/1943

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om kloakkledning

9015

03/08/1959

BEST. OM ADKOMSTRETT
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
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4525

12/04/1960

ERKLÆRING/AVTALE
.edtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

981

23/01/1965

ERKLÆRING/AVTALE
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom

4886

23/01/2006

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:0301 GNR:149 BNR:701
Bestemmelse om adkomstrett
Bruksrett
Eksklusiv brukksrett til snekkerverksted
Med flere bestemmelser

900528

01/08/1919

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0301 GNR:149
BNR:4

9658

21/08/1959

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:523

991766

13/03/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.642.

991767

24/11/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.677.

4927

08/03/1974

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:701

856683

24/10/2007

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:995

GRUNNDATA
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8. juni 2015
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo Byfogdembete
C. J. Hambros plass 4
0164 Oslo

Uttalelse på begjæring om oppløst sameie
15. mai var jeg innom Oslo Byfogdembete for å hente et dokument relatert til begjæring om
tvangsdekning/salg. Jeg spurte om det er slik at jeg kan begjære enhver eiendom i hele
Norge for tvangssolgt, uten å få noe fornuftig svar. For det har aldri eksistert noe sameie, da
jeg har vært oppført om 100% eier fra dag 1 (se vedlagte hjemmelsopplysninger). Hvorfor
Oslo Byfogdembete viderefører en begjæring om tvangsdekning/salg med henvisning til et
ikke-eksisterende sameie hvor det samtidig opplyses at undertegnede er eneste
hjemmelsinnehaver fremstår på meg som uforståelig.
Nils Sønderland flyttet ut oktober 2014, hvor det etter kontakt fra skatteetaten tidlig
april 2015 ble avdekket at Nils og Wei Guo ikke hadde meldt flytting til folkeregisteret.
Hvorfor Nils likevel bruker Lyngveien 40 som avsender adresse fremstår som underlig.
Videre opplyser Nils at det oppstod et samlivsbrudd mellom meg og Nadia i 2007.
Dette stemmer ikke. Nadia flyttet ut i 2008, hvor forholdet varte ytterligere 6 måneder etter
utflytting. Nadia er fra Spania, og flyttet nærmere sentrum da ho ikke var komfortabel med
å gå på is, på stien i bakken nedenfor huset, til kollektivtransport.
Jeg blir spørrende til hvor pålitelig Nils faktisk er i hvordan han gjengir fakta, i lys av
sin feilaktige påstand om at min far døde 2013 når han faktisk døde første kvartal 2011 (se
vedlagt dødsattest).
Nils kom av egen fri vilje inn som medlåner for et år siden etter å ha ytret dette
ønsket ovenfor vår kontaktperson i DnB, hvor han bør vite at han har et solidarisk ansvar.
Dette har jeg forsøkt å forklare for Nils, men likevel skriver han ”50 prosent hver”.
Nils har i 2 år gjort iherdige forsøk på presse igjennom et salg, ved bruk av de mest
uetiske metoder. Denne begjæringen faller inn i rekken over destruktive tiltak jeg har måttet
stri med i senere tid. Jeg har i en rekke epostutvekslinger gjort mitt beste for å forklare den
negative markedsverdien boligen har med et lån på kr 6.93 millioner, hvor salg i det åpne
markedet vil medføre et tap på ca. kr 1 million. Tvangssalg vil gi et større tap, estimert til kr 2
millioner. Nils har blitt tilbudt å kjøpe seg ut for kr 310.000, hvor dette kan ordnes med
banken slik at han blir slettet som medlåner. Men det hele er rimelig håpløst da Nils er fast
bestemt på å være maksimalt destruktiv, og har sagt at målet er å bruke Namsfogden i Oslo
til å få boligen tvangssolgt slik at han kan kjøpe boligen billig med sin far og utnytte det
faktum at min far er død – slik at han kan si opp leiekontraktene og flytte inn med sin kone
Wei Guo.
Det virker som at jeg selv må begjære tvangsdekning for å få dekket opp papirtapet
Nils nekter å akseptere, slik at han kan bli fjernet som medlåner før han påfører huset et
større økonomisk tap. I 2007 startet vi en salgsprosess som varte i 16 måneder. Etter 8
måneder fikk vi vårt første bud, kr 2 millioner under takst, som senere ble hevet til kr 1.5
million under takst. Etter 16 måneder fikk vi vårt andre bud 2.5 millioner under takst (se
vedlagt bud). Siste budet ble aldri underbygd med bekreftet finansiering, som gjorde at vi til
slutt trakk boligen fra markedet. Størrelsen på boligen kombinert med et oppussingsbehov
på kr 2 millioner gjør at vi har hatt en megler innom (Johan Linde, Aktiv, Partner/
Eiendomsmeglerfullmektig/ Økonom spes. forretningsjus) som mener at boligen ikke er mer
verdt enn lånet. I et forsøk på å få en skriftlig verdivurdering kunne Johan Linde opplyse om
at det er for mange usikkerhetsmomenter for at han skulle kunne tallfeste verdien (se
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vedlegg). Takst høsten 2014 var lavere enn den vi hadde i 2007 og 2008. Større boliger
havner fort i høyere prisklasser, og har dermed større krav til høy standard for å være
attraktiv i markedet. Vi har blant annet 2 bad fra 1973, og et kjøkken fra 1993 – som gjør
boligen til et oppussingsobjekt. Bolig har en stort dreneringsbehov og mangler ferdigattest.
Etter å ha vært på boligmarkedet i 16 måneder ender det hele med ei regning på kr
300.000 fra privatmegleren, hvor det var nødvendig å involvere advokat for å få de til å
senke kravet. Vi fikk heldigvis et lån av min far for å betale meglerutgiftene, noe vi den dag i
dag fortsatt betaler ned på.
Det er lite konstruktivt å diskutere et salg i det åpne markedet når dette vil etter all
sannsynlighet medføre et betydelig tap i forhold til størrelsen på boliglånet, hvor renten er
lav (2.8%) og det er mulighet for å binde renten til en enda lavere rente (2.2%). Når
husøkonomien med leieinntekter i tillegg er god, hører det ingen plass hjemme at både jeg
og Nils skal sitte igjen med et solidarisk ansvar for en gjeld til banken i millionklassen – bare
fordi Nils håper å overtale sin pensjonerte far til et nytt gigantlån, når hans far er særs
risikoavers (overførte eget hus til sin kone samme året som husovertagelse, se vedlegg).
Nils bidrar heller ikke økonomisk ved manglende dekning, da vi i løpet av 2015 har
hatt leieboere som ikke har betalt grunnet blant annet arbeidsledighet. Nils har urealistiske
forventninger om mulighet for gevinst ved salg, hvor han er klar for å tilegne seg en del av
oppsiden – uten at han er villig til å ta del i nedsiden av å ha økonomiske forpliktelser. Jeg
har kjent Nils i 28 år, og har hele mitt liv visst at Nils er utilregnelig økonomisk. Likevel ble
Nils forespurt når et så stort hus skulle kjøpes, vel vitende om at jeg sannsynligvis måtte stå
for det økonomiske ansvaret – og ikke ha noe lit til noe nevneverdig økonomisk bistand fra
Nils. Nils har selv sagt at han får 10 inkassokrav hvert år, og da sier det seg selv at man må
mase og mase og mase for å få noen kroner ut av Nils. Han har ikke vært behjelpelig
økonomisk, på trass jevnlige påminnelser, slik at vi faktisk kan ha nok dekning på konto når
boliglånet trekkes. Noe som er svært frustrerende og gjør ethvert økonomisk samarbeid med
Nils opprørende. Men at det skulle bli så destruktivt som det har blitt de siste årene ville jeg
aldri ha trodd og kunne aldri ha forutsett på forhånd. Jeg har alltid omtalt Nils som min
bestevenn, da vi har holdt sammen igjennom tykt og tynt i alle år, men de siste 2 årene har
det vært tungt for meg å erkjenne hvilken negativ innvirkning hans involvering i huskjøpet
har hatt på relasjonen.
Nils er avhengig av egenkapital for å kjøpe leilighet med sin kone Wei Guo, og har
de siste 2 årene gjort alt i sin makt for å presse igjennom et salg. Nils har med sin
destruktive tilnærming allerede påført meg et sekssifret tap, hvor jeg ber dere om bistand før
tapet blir syvsifret med en uunngåelig personlig konkurs for både meg og Nils grunnet vårt
solidariske medlåneransvar. Jeg kan godt sende inn en begjæring om tvangsdekning selv,
om det er det som skal til for å få Nils Sønderland til å forstå at en bolig faktisk må
vedlikeholdes og pusses opp for å oppnå en god markedsverdi. Noe som er rimelig håpløst
den dag i dag da oppussingsetterslepet allerede er oppe i kr 2 millioner (opp fra 1 million i
2007), et beløp verken jeg eller Nils har tilgang til for å heve markedsverdien. Slik det ligger
an per i dag skal det godt gjøres å få et bud i det hele tatt. Avhengighet av leieboere for å få
økonomien til å gå rundt, gjør en salgsprosess vanskelig da de sannsynligvis kommer til å
flytte ut før det kommer inn bud og dermed drive husøkonomien i grøften med påfølgende
konkurs uten noe vellykket salg. I 2007 tok det 8 måneder (før finanskrisen, med stigende
oljepris) å få inn et bud, og nå 8 år senere kan det ta flere år.

Med vennlig hilsen
________________
Lars Føleide
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Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom

4886

23/01/2006

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:0301 GNR:149 BNR:701
Bestemmelse om adkomstrett
Bruksrett
Eksklusiv brukksrett til snekkerverksted
Med flere bestemmelser

900528

01/08/1919

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0301 GNR:149
BNR:4

9658

21/08/1959

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:523

991766

13/03/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.642.

991767

24/11/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.677.

4927

08/03/1974

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:701

856683

24/10/2007

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:995
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Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Ferdigattest
Johan Linde (Aktiv Majorstuen) <johan.linde@aktiv.no>
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Tue, Jun 2, 2015 at 8:28 AM

Hei,

Som nevnt på befaring i fjor høst er min klare anbefaling at takstmann kontaktes og grundig
tilstandsrapport bestilles. På denne måten vil dere få en realistisk rapport basert på faktisk
teknisk stand, samt en rangering av tilstandsgrad på de forskjellige delene av huset. Jeg vil ikke
kunne lage en realistisk verdivurdering på boligen med så mange usikkerhetsmomenter
(etterslep vedlikehold, tak, baderom, faktisk areal, ferdigattest med mer).

Min klare anbefaling, kontakt en takstmann som har taksert flere eneboliger i området.

Med vennlig hilsen

Johan Linde
Partner/Eiendomsmegler MNEF

M (+47) 41 66 91 96
D (+47) 22 06 66 06
W www.aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling Majorstuen
Hegdehaugsveien 36
0352 Oslo

Vi har landets mest tilfredse boligkunder – for 5. året på rad
av fem av de største eiendomsmeglerkjedene som er målt, se kundebarometer.com

Følg oss på

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide

Sendt: 2. juni 2015 01:53
Til: Johan Linde (Aktiv Majorstuen)
Emne: Re: Ferdigattest
[Quoted text hidden]

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or
entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager.
This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 27/05/2015 kl. 18:46
Registrert til og med: 26/05/2015

Kommune: 1443 EID
Gnr: 43 Bnr: 57

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
618644

11/12/2006

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 0
SØNDERLAND INGA BODIL
F.NR: 190347

Påtegning til hjemmelsdokumenter
618644 11/12/2006 ** PÅTEGNING TIL HJEMMEL
GJELDER: HJEMMEL TIL GRUNN 618644/2006
GJELDER: SØNDERLAND INGA BODIL
F.NR: 190347
Bestemmelser om særeie iflg. ektepakt

PENGEHEFTELSER
2380

01/06/1984

BORETT
RETTIGHETSHAVER: SØNDERLAND AASTA OG FÆRESTRAND ANNE

2380

01/06/1984

FORKJØPSRETT
RETTIGHETSHAVER: FÆRESTRAND ANNE
BEST. OM BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT

4114

20/11/2003

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 1.000.000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984851006

636066

31/07/2014

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 500.000
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 985621551
Uomsettelig

SERVITUTTER
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Ingen servitutter registrert

GRUNNDATA
572

02/02/1990

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:1443 GNR:43
BNR:1
EIENDOMEN HAR TIDLIGERE HATT FESTENUMMER
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20. august 2015
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo Byfogdembete
C. J. Hambros plass 4
0164 Oslo

Bemerkninger til brev fra Nils Martin Sønderland av 5. juli 2015
Nok en gang undergraver Nils Sønderland sin egen troverdighet med oppramsing av en
rekke faktafeil. Et enkelt internett søk ville ha avkreftet Nils sin ville ide om at min far døde i
2013. Opportunist (utøvelse av selektiv ønsketenkning) som Nils er, og skråsikker i sin sak,
så ser han ingen grunn til å være ydmyk nok til å tvile på seg selv. Og dermed er det ingen
grunn til engang å sette spørsmåltegn bak hans påstand om at min far døde i 2013, når han
faktisk døde 1. kvartal 2011. Ytterligere er Nils frekk nok til å påstå at det faktum at han
bommet så grovt på noe helt elementært som et årstall for et dødsfall er irrelevant. Noe det
absolutt ikke er, da det tegner et bilde av en person man overhodet ikke kan diskutere med
på noe sett og vis – ettersom det er fullstendig umulig å bli enig med Nils om åpenbare og
fundamentale fakta.
Det at Nils Sønderland skriver han har betalt avdrag på lån, bare understreker hvor
lite han faktisk forstår av sine egne handlinger og viser totalt mangel på selvinnsikt. Huset
var 100% finansiert av banken da det ble kjøpt i 2005, og det har aldri blitt betalt avdrag
på huset. Noe Nils burde vite inderlig godt, da han selv skreiv under på avdragsfrihet for 5
nye år og leverte dette selv til banken før jul. Vedlagt finnes søknad om avdragsfrihet for
2012 og 2014, signert av meg og Leiv Sønderland. Vi har søkt om avdragsfrihet hvert år
etter at avdragsfriheten for de første 5 årene av boliglånet tok slutt. Skal Nils fortsette å
eksternalisere hans egne økonomiske utfordringer over på meg, og manipulere namsfogden
til å få huset på Lyngveien 40 tvangssolgt, så bør han i det minste gjøre en liten innsats for
å få fakta på bordet.
Videre skriver Nils at han ”ikke har sett noe til disse pengene fra rammelånet”, som
er regelrett løgn og bedrag. Vedlagt finner dere en bekreftelse fra DnB hvor kr 90.000 ble
overført til Leiv Sønderland for å finansiere den skattesmell Nils Sønderland egenhendig
gikk inn for å påføre meg, vel vitende om at jeg overhodet ikke hadde mulighet å betale –
spesielt da Nils nærmest tømte rammelånskontoen for å dekke opp for sin egen skattesmell.
Nok et kynisk utspill fra Nils i et forsøk på å presse meg opp i et hjørne for få iverksatt et
hussalg slik at han skulle realisere en innbilt gevinst. Det at Nils med vilje og viten går så
hardt inn for å gjøre meg personlig konkurs er utvilsomt et forsøk på ”økonomisk mord” (ala
justismord), hvor Nils utgjør en trussel for andre medborgere – da han fortsatt ikke har klart
å ta innover seg at hans handlinger er i strid med Norsk lov. Det er min borgerplikt å ta
saken videre, noe jeg ikke har mulighet til grunnet arbeidsledighet og alle forsøk på å få fri
rettshjelp har vært forgjeves. Min håp er at namsfogden ser at dere også har et
samfunnsansvar her, og tar affære ovenfor en slik følelsesmessig umoden person som tror
han er hevet over loven så lenge hans hevngjerrighet tilfredsstilles av skadefryd.
Det at Nils fullstendig mangler perspektiv ble bekreftet da han opplevde et behov for
å gjøre ”hevn” på min søster da ho bodde i huset etter endt master studium i sosiologi, hvor
Nils var sur for at han ikke hadde fått beskjed om noen overnattingsgjester. Vi har ei tavle
hvor min søster hadde forkynt for husstanden at ho kom til å få besøk, men dette hadde ikke
Nils fått med seg. Han ringte meg for å uttrykke sin frustrasjon, hvor jeg måtte gi meg på mitt
forsøk på å få Nils på bedre tanker når han skulle låse døren til min søsters rom for ”å lære
ho ei lekse”. Den dag i dag er Nils fortsatt ikke tilgitt for hans barnslige oppførsel, som kjapt
resulterte i at min søster flyttet ut – selv om ho på det tidspunktet jobbet i nærbutikk og kort
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tid senere ble sosial klient, med særdeles dårlig råd. Nils er for øvrig mislikt av alle de andre
leieboerne, noe som bare ble forsterket da han klarte å jage min godt likte søster på dør.
Videre ble snekkerverkstedet under hagen kjøpt tilbake fra tidligere eier i 2010 (se
vedlegg). Dersom disse pengene ikke kom fra rammelånet, skulle jeg gjerne hørt fra Nils av
hvem og hvordan dette snekkerverkstedet ble betalt for.
2012 er det året gjennom tidene hvor jeg er oppført med høyest alminnelig inntekt (kr
336.583,-) og høyest skatt (kr 102.363,-) som bekreftet i vedlegg, hvor Nils likevel påstår at
jeg har vært uten inntekt. Skattelistene er offentlig tilgjengelig, hvor Nils likevel slenger ut
påstander uten dokumentasjon. Det er brudd på norsk lov å gi faktafeil, som er spesielt
graverende tatt i betraktning antall forekomster av faktafeil presentert av Nils. Og i dette
tilfellet kunne han ikke vært lengre fra sannheten.
Nils skriver til meg 5. mai at ”eg har altså ingenting å bidra med og har ikkje tenkt å
ringe foreldra mine for å tigge om pengar” (se vedlegg), hvor han gjentar seg selv 21. mai
”Eg veit ikkje kor mange gongar eg må gjenta at eg har ingenting å bidra med.” Men penger
for å dra til utlandet (USA) i perioden 19. juni – 5. juli, jo det har han. Nils har dermed
fraskrevet seg ethvert økonomisk ansvar på nedsiden, samtidig som at han legger krav
på noe han innbiller seg finnes på oppsiden. Nils sier han ikke har penger, men har
nå altså mellomlagret sine eiendeler i huset under et nytt omfattende utenlandsopphold før
de skal flytte inn i ei ny leilighet. Den av oss som er arbeidsledig må altså bære hele
ansvaret alene.
Min mor har vært på besøk i forbindelse med at jeg har en søster som har deltatt
på Norway Cup. Ho var sjokkert over husets tilstand. Mens ho var på besøk fikk vi noen
malere på befaring, som ville måtte skifte råttent bekledning, osv. Overslaget kom
på nærmere kr 100.000,5. august fosset det med vann inn i kjelleren grunnet store mengder nedbør (se
vedlegg). Slik har det vært siden 2009. Et alvorlig problem som min mor påpekte er enda
verre enn tidligere antatt, da naboen ovenfor oss har manglende drening. Det at boligen ligg
rett på fjellgrunn vil gjøre en slik operasjon svært så kostbar. Skulle vi på et mystisk vis finne
en kjøper der ute, da sannsynligvis gjennom et salg med milliontap, vil jeg ytterligere
stå ansvarlig etter et salg i form av regress når ny kjøper oppdager at det ikke bare er et
”enkelt dreneringsbehov”. Noe Nils ikke kunne brydd seg mindre om, da han overhodet ikke
har noe slikt juridisk ansvar. Nils skal bare få det her ut på markedet til enhver pris, uansett
hvor liten mulighet det er for å hente ut en gevinst. Det er enkelt å gi faen slik Nils gjør, når
han ikke treng å ta konsekvensene av sine handlinger.
Nils kan slutte å fantasere om salg, da ingen av oss er tjent med et tap i
millionklassen, og heller overføre kr 310.000,- for å bli fristilt som medlåner. Noe hans søster
mener er rimelig. Da gjør han oss begge en tjeneste, for jeg er ikke interessert i en person
med så sterke vrangforestillinger som medlåner. Ikke forstår jeg hvordan jeg som
hovedlåner i 2014 kunne få en ny medlåner uten at jeg engang blir spurt om det er greit,
men det spørsmålet får jeg ta opp med banken. Nils påberoper seg mye støtte fra familie,
så det er underlig at Bodil Sønderland ikke hadde noe spesielt å komme med de 2 gangene
vi møttes under den årlige rockefestivalen i vår heimbygd. Leiv Sønderland spurte mange
spørsmål om leieboere under vår timelange tur med barna til klartreparken, uten at han følte
for å si noe utenom normalen.
Nils er en dyktig manipulator, og klarer ofte å vinne frem med sine egne ønsker. Min
søster Ella ble involvert av Nils som forhandler, vel vitende om hvor ”simpel” ho er uten evne
til å forstå noe så grunnleggende som at man ikke gå med milliontap i et salg, slik at ethvert
forsøk på salg er bare å kaste penger ut vinduet. Ella handler i likhet med Nils i stor grad ut i
fra egeninteresse, hvor ho fremstod som ”kjøpt og betalt” av Nils grunnet alt ho klarte å lire
av seg, i sitt forsøk på å ivareta familien Sønderland sine interesser ettersom hennes
bestevenninne er søstera til Nils. På seg selv kjenner man andre. Nils unngår selvsagt å
involvere sin egen søster, når ho på objektivt vis mener det er fullstendig rimelig at Nils
betaler inn differansen gitt negativ markedsverdi.
Da det kom frem på en tur til Stockholm første halvåret 2007 at min daværende
samboer Nadia hadde ytret ønske om å gå over til fast månedspris, klikket Nils fullstendig i
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vinkel, fastlåst på at han hadde krav på Nadia sin halvdel. Nils har gjennom hele sitt liv hatt
dårlig betalingsevne, og forstår dermed ikke gjennom en livslang forekomst av
ansvarsfraskrivelse at der er en kobling mellom høyere utbytte og en større andel av ansvar.
Først 7 år senere, som understreker hvor sta og vanskelig Nils er, klarte Nils i 2014 endelig
å legge død hans grunnløse påstand om et krav ovenfor Nadia.
For øvrig er Nils sine praktiske evner totalt fraværende, hvor hans inngripen
hovedsakelig skaper større utfordringer i form av følgeproblemer. I 2014 hadde vi en
lekkasje på kjøkken. Først nå i sommer tørket endelig sponplatene under parkettgulvet.
Dette har skapt store uregelmessigheter på gulvflaten. Tror du Nils kommer til å løfte en
finger for å utbedre situasjonen? Nei. Nok en gang ren ansvarsfraskrivelse. Nils forenkler
stadig sakenes tilstand, selvsagt for å tjene sine egne interesser – ofte med svært
destruktive konsekvenser. Ethvert samarbeid med Nils er som å leke med ild, hvor
spørsmålet ikke er om man kommer til å bli brent – det er heller et tidsspørsmål og
usikkerheten ligger i hvordan man kommer til å bli brent. Rett før jeg flyttet tilbake i huset, får
Nils nok en vill ide om å gjøre om kontoret mitt til et Yoga rom. Selvsagt uten min tillatelse
og velsignelse. Alt jeg eide var i dette rommet, organisert i skap og hyller, som alt ble
demontert. Rommet ble selvsagt aldri brukt som Yoga rom, og Nils flyttet ut kort tid etter.
Som bare understreker Nils sin manglende evne til å tenke fremover, og lar sine handlinger i
all hovedsak styres av sine følelser (uansett hvor irrasjonelle de måtte være). Det er
ekstremt hvor mye kostnader og ekstraarbeid Nils har påført meg, direkte og indirekte, i sin
destruktive fremtreden. Jeg har f.eks et tegnebrett til kr 5000, hvor pennen er blitt borte.
Brettet er verdiløst uten pennen. Selvsagt tar Nils ingen selvkritikk, og erkjenner på ingen
måte at han har gjort noe gale. Føler Nils for å gjøre noe, så er det en lov alle andre må
innrette seg etter. Nils er Gud og alle oss andre er hans undersåtter. Blir Nils kritisert på
noen som helst måte blir han pottesur, og fullstendig utilsnakkelig. Utdannelsen som
psykolog gjør ikke situasjonen bedre, for nå er plutselig alle som ikke lar seg tvinne rundt
hans lillefinger psykopater. Det hele er bare trist. Nils er fortapt i seg selv.
Når det gjelder erstatningsbolig, så er undertegnede som langtidsledig ikke i stand til
å kjøpe seg ny bolig i fravær av fast inntekt og da spesielt som konsekvens av et millionkrav
fra banken som følge av et mislykket tvangssalg og mislighold av boliglån. Det er vanlig at
utleier ber om CV disse dager, så det kan være utfordrende å komme inn på leiemarkedet
uten jobb og inntekt. Og å flytte hjem til mor er uaktuelt, da ho har en kjæreste med
alkoholiker problemer som gjør mitt forhold til denne personen anstrengt. I 10 år har vi hatt
en alenefar boende hos oss, som er opptatt av trygge og stabile oppvekstsvilkår for sin
mindreårige sønn, hvor flytting til et annet skoledistrikt vil medføre en stor påkjenning for
hele familien. En annen har budd hos oss i 5 år, som er avhengig av forutsigbarhet da han
nettopp har begynt å studere historie på universitetet og sliter med sosial angst. Den
økonomiske påkjenningen av å flytte, stresset som følge av flytting, samt påkjenningen av å
skulle opprette nye sosiale koblinger ville blitt for mye på en gang. Allerede nå er
usikkerheten rundt Nils sin manglende evne til konstruktivitet en stor påkjenning. Denne
personen er bestevenn med en annen leieboer, som slet med arbeidsledighet tidligere i år,
hvor økonomien er så dårlig at husleien uteble til han vår kommet i jobb igjen. Vi har en 69
modell fra Spania som kun har oss i huset som sin sosiale krets, bortsett fra en kjæreste i
Danmark og familie i Spania. Det er ikke lett for en 45 år gammel innvandrer å opprette et
nytt sosialt nettverk, og vil selv ved koordinert flytting med andre leieboere til en
erstatningsbolig oppleve dette som en påkjenning med all den usikkerheten som følger med.
Vi har ei som kommer fra ei lita bygd i Nord-Norge, med et sterkt ønske om trygge
omgivelser, og opplever Lyngveien som er godt valg ny-tilflyttet i Oslo. Ho kommer følgelig til
å bli utsatt for mye unødvendig storby stress, dersom erstatningsbolig ikke bærer preg av
samme grad av sikkerhet. Jenta er nyutdannet og er foreløpig blitt beskyttet fra den
usikkerheten Nils ene og alene påfører andre beboere i huset. Siste mann er hyperfølsom
og langtidsledig, som sliter med depresjoner og søker desperat etter noe han kan kalle sitt
hjem. I sommer har han funnet indre ro i arbeid med hest på fjellet i naturlige omgivelser, og
kommer forhåpentligvis til å finne en relevant jobb etter et lengre løp i høyere utdanning.
Ellers deltar han på aktiviteter rettet mot de som har slitt med tidligere rusmisbruk, og klarer
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på den måten å opprettholde følelsen av samhold i fravær av en betalt jobb. Forhåpentligvis
finner han seg jobb før det blir aktuelt å flytte til en erstatningsbolig.
Nils sitt fravær av integritet er bekymringsverdig når han til de grader sløser med
offentlige ressurser i sitt forsøk på å bruke namsfogden på å påføre oss begge en
milliongjeld. Det hele fremstår som tåpelig og useriøst, hvor jeg må bruke mye tid
på å påpeke grove faktafeil. Hvor barnslig kan dette opplegget bli spør jeg meg selv, da
inntrykket mitt er at Nils hovedsakelig er ute etter å tilfredsstille sitt eget behov for skadefryd
– med all intensjon for å fortsette med privat søksmål, for å utnytte min svake posisjon som
arbeidsledig. Det eneste jeg kan gjøre er å be om hjelp, da jeg opplever denne form for
trakassering som Nils har utøvd siste 2.5 år for svært belastende – hvor jeg er fullstendig
avhengig av hjelp siden mine midler for å kunne forsvare meg selv er tynnslitt på alle fronter.

Med vennlig hilsen
________________
Lars Føleide
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Postkasse - DNB

Postkasse
Tips til bruk av din digitale postkasse:
Du kan beholde meldingene i postkassen til de blir fjernet automatisk, eller du kan slette dem selv for å ha det
enkelt og oversiktlig
Vil du varsles når du får en ny melding i postkassen, kan du aktivere varsling på SMS eller epost fra menypunktet
Innstillinger, velg deretter Varslinger

Finn bilag i Arkiv

Dato:
Fra:
Emne:

31.07.2015
Banken

Fjernes:

29.01.2016

Aktiver varslinger om mottatt post

Lån

Hei!

Denne overføringen er gått til Leiv Asbjørn Sønderlands konto 5398 10 51641
01.07 Føleide Lars Rune 90.000,00 01.07.13 01.07 504701041

Medlåntaker har samme rettigheter til å trekke på et rammelån via nettbanken som hovedlåntaker
Vennlig hilsen
Gunnar Bråthen
04800 - Vi har åpent hele døgnet, alle dager
DNB Bank ASA
Følg oss på: Twitter | Facebook

Sendt 31.07.2015 18:47:32
Emne SV: Lån
Hei Anne Lise, Får ikke du opp historikken på denne tråden? Jeg er som sagt interessert i overføringen på kr
90.000, 01.07.2013 med referanse 107001. Fint om jeg kan få et eget vedlegg med all informasjon dere har på
denne overføringen. Og jeg fikk ikke svar på spørsmålet mitt: Kan medlåner ta ut penger av rammelån uten
samtykke fra hovedlåner? Takk!

© DNB
https://www.dnb.no/segp/apps/postkasse/oversikt?printmessage=yes&printme=yes&fetchcontent=no
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Avtale
mellom
Lars Rune Føleiede som representer eier av gru. 149 bru. 995 og
tidligere eier Tommy Pedersen

1. Eier av gru. 149 I 995 overtar disposisjonsrettet til snekkerverkstedet
2. Det presiseres at snekkerverkstedet overtas som det står, inkl. feil og mangler. Bygget
er ikke godkjent av noen som helst og er oppført som lager Isnekkerverksted.
3. Provisorisk strøm tilførsel vil bli avkoblet ved overtagelse 1. november 2010. Nytt
punkt for eventuelt prov. strøm må være fra Lyngveien 40.
4. Snekkerverkstedet skal kun benyttes som lager /hobbyrom og skal ikke leies ut eller
bebos av personer.
5. Det vil bli ryddet og kostet i snekkerverkstedet, men skaper, hyller og bord tilfaller
eier av gru. 149 bru. 995.
6. Avtalt sum for å overta snekkerverkstedet er kr 70.000 og skal innbetales ved
overtagelse l. november 2010.
7. Denne avtale skal tinglyses og kostnadene ved tinglysing fordeles på begge parter.
8. Eier av gru. (Vera Pedersen) skal fortsatt ha rett til å benytte stien mellom gru 701
og 901 så lenge familien pedersen eier gru. XXX
9. To stk røde tredører tilfaller Tommy Pedersen og overleveres ved signering av denne
avtalen.
10. Eier av gru 149 bru. 995 signerer skjøte vedr. tiltransportering av 149 m2 tomt som
tilfaller bru. 149 bru. 701 Vårveien 51.
11. Eier av gru 149 bru. 995 sier fra seg evt. fremtidige erstatningskrav vedr. at den
opprinnelige avtalen ikke var klar nok skrevet, og kunne misforstås til å tro at den
opparbeidede tomten også var beskrevet som plen på nedsiden av anvist gjerde.

Eier av gru Lars Rune Føleide
Oslo,
September 2010

Tommy Pedersen

Til:
FØLEIDE, LARS RUNE
Fra:
Banken
Emne: Kredittvurdering
Mottatt: 06.09.2014 22:02:19
Gjenpartsbrev kredittopplysninger
Vår ref.: 694210stp801
Skandiabanken har foretatt en kredittvurdering av deg. Dersom du har spørsmål om
årsaken til at det er foretatt en kredittvurdering eller spørsmål om en konkret søknad e.l., ber
vi om du tar kontakt med Skandiabanken.
Bisnode Credit AS, tidligere AAA Soliditet AS, er et kredittopplysningsbyrå underlagt
konsesjon gitt av Datatilsynet og er pålagt å følge personopplysningslovens bestemmelser.
Ifølge Personopplysningsforskriftens § 4-4 er det vår plikt å informere om at det har vært
foretatt en kredittvurdering av deg, og hvilken informasjon som er utlevert til vår kunde.
Kredittvurdering benyttes i stor grad ved søknad om kort, lån, kontoåpning og andre forhold
hvor man har/får et økonomisk mellomværende.
Skandiabanken har benyttet en automatisert løsning for å beregne en score som skal angi
en sannsynlig risiko for at en person skal pådra seg en betalingsanmerkning i fremtiden,
men har selv ingen innflytelse på scoreberegningen. Din score beregnes av Bisnode på
bakgrunn av en analyse av statistisk informasjon om alle kredittaktive personer. For mer
informasjon om score se www.bisnode.com. De opplysninger vi har registrert om deg er
listet opp nedenfor.
Skandiabanken har benyttet en modell som beregner en scoreverdi mellom 1 og 100, der
100 indikerer den statistisk laveste kredittrisikoen. Modellen deler den norske befolkningen
inn i 100 like store grupper, og din scoreverdi er satt til 19.
Vi gjør oppmerksom på at våre kunder bruker informasjonen fra oss ulikt, og det er derfor
den enkelte kunde som foretar den endelige beslutningen.
Ved mistanke om misbruk av personinformasjon må Skandiabanken kontaktes. Vi kan om
ønskelig være behjelpelig med å legge inn en kredittsperre på ditt navn. Se også
informasjon om ID-tyveri på www.idtyveri.info
Følgende informasjon finnes registrert om deg i vår database:
Betalingserfaring / Frivillige pantstillelser:
Intet negativt registrert
Næringsinteresser:
Eierforhold/Ansvarsforhold:
993193410 DEXTI DA
DA
987034793 NETSPIDER v/ Lars Rune Føleide ENK 1
987034793 NETSPIDER v/ Lars Rune Føleide ENK 20
993193410 DEXTI DA
DA 20
Eierforhold oppdateres i hovedsak på grunnlag av sist innleverte årsberetning til
Regnskapsregisteret
Ansvarsforhold oppdateres på grunnlag av registrert firmaattest i Foretaksregisteret
Kodeforklaring selskapsformer/ansvarsforhold:
DA
DELT ANSVAR
ENK ENKELTPERSONFORETAK

1
20

Innehaver
Daglig leder

Data fra skatteoppgjøret:
År
Netto formue Alminnelig inntekt Skatt Klasse
2012 0
336583
102363 1
2011 0
186819
71390 1
2010 0
268639
90893 1

Kommune
OSLO
OSLO
OSLO

De oppgitte ligningstall skal være lik det som står på din ligningsattest, men omfatter kun
inntekt på det norske fastland. Feil som skyldes endret skatteoppgjør vil bli korrigert dersom
vi får tilsendt kopi av ditt endrede skatteoppgjør. Du vil da motta en ny utskrift.
Nyere ligningstall oppdateres når disse legges ut offentlig hver høst.
Dersom du har spörsmål om den informasjonen som er registrert om deg eller mener den er
feil ber vi deg ta kontakt med:
Bisnode Credit AS, Databank, Pb 1419 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 815 00 960 (Henvendelser besvares hverdager i tiden 0900 - 1400)
Telefax: 22 45 93 03
Mail: ksp.no@bisnode.no
Banken

8/6/2015

Værvarsel for Oslo (Blindern) målestasjon, Oslo (Oslo) – yr.no

Værvarsel for

Oslo (Blindern) målestasjon, Oslo (Oslo)

Sist oppdatert kl 11:50. Ny oppdatering ca. kl 18:00

I dag, torsdag 06.08.2015
Tid

Varsel

Temp.

Nedbør

kl 14–18

20°

0 mm

kl 18–24

20°

0 mm

Vind
Lett bris, 4 m/s fra sør

Lillehammer

Svak vind, 4 m/s fra sørsørvest

Hamar

I morgen, fredag 07.08.2015
Tid

Varsel

Temp.

Nedbør

kl 0–6

14°

0 – 0,2 mm

kl 6–12

14°

0 – 1,8 mm

kl 12–18

17°

0 – 0,1 mm

kl 18–24

19°

0 mm

Flå kommune

Vind
Flau vind, 1 m/s fra sør

Flau vind, 2 m/s fra nordnordøst

Oslo (Blindern) målestasjon
Flau vind, 1 m/s fra sør

Varsel

Temp.

Fredrikstad
Drangedal
Nedbør

kl 0–6

15°

0 mm

kl 6–12

14°

0 mm

kl 12–18

20°

0 mm

Vind
Flau vind, 2 m/s fra sør

i dag kl 14

Risør
Flau vind, 1 m/s fra sør

Meteorologens tekstvarsel
Svak vind, 2 m/s fra sørsørvest
TORSDAG

22°

kl 18–24

Askim

Notodden

Svak vind, 2 m/s fra sørsørvest

Lørdag, 08.08.2015
Tid

Hurdal kommune

Østlandet Sørlig bris. I ettermiddag spredte regnbyger.
For øvrig opphold og perioder med sol.

Svak vind, 4 m/s fra vest

0 mm

FREDAG

Værsymbolet gjelder for hele perioden, temperatur og vindvarselet er for det første
tidspunktet. Slik forstår du varslene på yr.no.

Østlandet Sørlig bris, frisk bris på kysten. Skiftende
skydekke. Enkelte regnbyger. Utrygt for torden. Om
kvelden opphold og til dels pent vær sør for Mjøsa.

Observasjoner fra de nærmeste målestasjonene
Vær

Temp.

Vind

Temperatur siste 30 døgn

Flau vind, 1,5 m/s fra vest
sørvest

16,5°
kl 11

LØRDAG

0,0 km fra Oslo (Blindern) målestasjon

Oslo (Blindern) målestasjon, 94 moh.

kl 12

kl 12

Sol og måne, 06.08.2015

Mer statistikk for Oslo (Blindern) målestasjon

Sol

Bygdøy målestasjon, 15 moh.

Vær

Temp.

4,6 km fra Oslo (Blindern) målestasjon

Vind

Måne

Soloppgang 05:09

Månen opp 23:31

Solnedgang 21:35

Månen ned 13:53

Temperatur siste 30 døgn

Har varslene vært gode de siste dagene?

17,3°

98 prosent av temperaturvarslene siste tre dager
har vært gode eller svært gode.

kl 12
Mer statistikk for Bygdøy målestasjon

Tryvannshøgda målestasjon, 514 moh.

Vær

Østafjells Vestlig bris, kan hende kuling på kysten.
Enkelte regnbyger nord for Oslo, ellers til dels pent vær.
Litt lavere temperatur i nord, ellers uendret eller litt
høyere temperatur.

Temp.

5,5 km fra Oslo (Blindern) målestasjon

Vind

Temperatur siste 30 døgn

Svak vind, 1,8 m/s fra sør

12,4°
kl 12

kl 12

De tre siste dagene har:
85 prosent av temperaturvarslene vært
svært gode (mindre enn 2 grader feil)
13 prosent av temperaturvarslene vært
gode (2–3 grader feil)
2 prosent av temperaturvarslene vært lite
gode (mer enn 3 grader feil)
varslene i gjennomsnitt vært 1 grader feil
Temperaturvarslene er sammenlignet med
observasjonene fra Oslo (Blindern)
målestasjon.

Mer statistikk for Tryvannshøgda målestasjon

Nedbør siste uke

Døgnnedbør i millimeter

Tor
06.08

Ons
05.08

Tir
04.08

Man
03.08

Søn
02.08

Lør
01.08

Fre
31.07

Tor
30.07

Oslo (Blindern)

0,3

55,6

0,0

1,7

9,3

0,1

0,1

2,2

Tryvannshøgda

0,1

44,2

0,0

0,1

8,7

1,2

0,0

4,0

Informasjonen om hvor riktige varslene er
under utvikling, les mer om hvilke planer som
finnes og hvordan vi beregner hvor godt
varslene stemmer.

85%

13%
2%

Målingene gjelder siste 24 timer frem til kl 8 gjeldende dag. Les mer om nedbørsmålingene.

http://www.yr.no/sted/Norge/Oslo/Oslo/Oslo_(Blindern)_m%C3%A5lestasjon/
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 02/06/2016 kl. 17:01
Registrert til og med: 31/05/2016

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
12190

17/02/2006

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 5.200.000
FØLEIDE LARS RUNE
F.NR: 301079

PENGEHEFTELSER
12195

17/02/2006

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 6.000.000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984851006

500048

22/06/2012

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 3.000.000
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 985621551
Uomsettelig

335539

15/04/2016

UTLEGGSFORRETNING
AVHOLDT: 15/04/2016, KL. 11:37
BELØP: NOK 30.284
SAKSØKER: SANTANDER CONSUMER BANK AS
ORG.NR: 983521592
PROSESSFULLMEKTIG: KREDINOR SA
ORG.NR: 953556472
SAKSØKT: FØLEIDE LARS RUNE
F.NR: 301079

SERVITUTTER
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING,
ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Servitutter i grunn:
912302

27/03/1925

BESTEMMELSE OM DELEFORBUD
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser

920538

02/08/1935

BESTEMMELSE OM VEG
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning

6120

14/06/1941

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

9799

21/10/1942

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 02/06/2016 kl. 17:01
Registrert til og med: 31/05/2016

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

431

20/01/1943

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

78970

21/10/1943

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om kloakkledning

9015

03/08/1959

BEST. OM ADKOMSTRETT
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

4525

12/04/1960

ERKLÆRING/AVTALE
.edtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

981

23/01/1965

ERKLÆRING/AVTALE
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom

4886

23/01/2006

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:0301 GNR:149 BNR:701
Bestemmelse om adkomstrett
Bruksrett
Eksklusiv brukksrett til snekkerverksted
Med flere bestemmelser

900528

01/08/1919

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0301 GNR:149
BNR:4

9658

21/08/1959

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:523

991766

13/03/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.642.

991767

24/11/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.677.

4927

08/03/1974

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:701

856683

24/10/2007

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:995

GRUNNDATA
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Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Søknadstall og videre prosess i forbindelse med FORNY StudENTs andre
tildelingsrunde
Espen Lee Aasum <espen.lee.aasum@smn.no>
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Fri, Nov 11, 2016 at 12:36 PM

Hei Lars. Jeg beklager sen lbakemelding. Jeg har ha 2 møter med fagsjefen på lån og må dessverre formidle at
jeg har få nei l å reﬁnansiere di bolig lån. Det beklager jeg så meget. Har få begrunnelse at selv med fast
inntekt ville det vært en sak som vi trolig ikke ville reﬁnansiert. Det er med tungt hjerte at jeg derfor må gi deg
avslag. Jeg håper virkelig at du ﬁnner en bank som er villig l å reﬁnansiere di prosjekt. Jeg synes personlig det
var veldig interessant.

Med vennlig hilsen

Espen Lee Aasum
Finansrådgiver
Sparebank 1 SMN
Tlf: (+47)95092135 / 07300

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide
Sendt: 27. oktober 2016 12:35
Til: Espen Lee Aasum <espen.lee.aasum@smn.no>
Emne: Fwd: Søknadstall og videre prosess i forbindelse med FORNY StudENTs andre ldelingsrunde

[Quoted text hidden]

4. desember 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Innsigelse på forelagt bud
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Føleide har siden 2006 vært eneste hjemmelshaver av eneboligen Lyngveien 40
(bilag 1). Sønderland har i mange år samarbeidet med nå utkastet leietaker Per Gløtta
(født 05. juni 1959) for å påføre Føleide så store økonomiske tap at han går personlig
konkurs og blir nødt til å selge huset av økonomiske grunner. Dette har pågått siden
2013, når Sønderland påførte Føleide en kostnad tilsvarende kr 270.000.
Sønderland er gjort kjent ved helt siden huset ble kjøpt at han ikke har noe eierskap til
eneboligen (bilag 2), noe han selv i 2006 har bekreftet ovenfor megler Silje Frøyshol
Kristiansen (Silje@EiendomsMegler1.no, EiendomsMegler 1 Oslo AS). Se bilag 3 om
oppsettende virkning for ytterligere detaljer.
Per Gløtta og Nils Sønderland har kjent hverandre siden 2006. De bruker å slå av en
prat over en røyk. Begge 2 er fanatiske Everton fans. Per Gløtta er så psykisk ustabil at
han ikke klarer å fungere i norsk økonomi uten bistand av staten, hvor han siden
innflytting i 2006 har vært NAV klient. For året 2015 er han oppført med 0 i inntekt,
formue og skatt. Med milliongjeld har han vært i gjeldssanering og har i prosessen blitt
ekspert i å snylte på den norske stat, som et rovdyr som lurer i det skjulte klar for å
angripe når intetanende bytte viser tegn til svakheter. Per Gløtta elsker å lyve,
manipulere og drive med dobbeltspill. Gløtta bruker snakkekunsten for alt den er verdt
og har klart å forføre Nils Sønderland ut i en endeløs og dyp elendighet, i den tro om at

de to i samarbeid skal på urettmessig vis kunne overta huset gjennom klassisk
utpressing. Startskuddet gikk i 2013 når Føleide ble påført en kostnad på kr 270.000, og
ble dermed nødt for å avbryte arbeidet med en doktorgrad og returnere til Norge i 2014.
Den grad av irrasjonalitet Sønderland lider av ble understreket når han først sommeren
2015 ber om å oppløse et sameie som ikke eksisterer. Sønderland har aldri vært
hjemmelshaver og det foreligger ingen sameiekontrakt, så da er det helt absurd at
Sønderland tror at han vil vinne frem med en begjæring om tvangsoppløsning av et
ikke-eksisterende sameie. Sønderland fikk til svar av Oslo byfogdembete at eierskap til
Lyngveien 40 må stadfestes før han kan begjære et tvangssalg.
Sønderland plages åpenbart av usunn høy grad av ønsketenkning, og med Per Gløtta
på laget hadde begge troen på at de ville kunne konspirere mot Føleide. Eneste
inntektsgrunnlag for Føleide kom fra huset ettersom han høsten 2015 hadde startet
på en masterutdanning ved NTNU i Trondheim. Utfordringene startet i 2016 når Per
Gløtta sluttet å betale husleie samtidig som at Føleide var nødt til å betale store beløp til
advokat i forkant av sak i tingretten. Den økonomiske usikkerheten gjorde at skulderen
sviktet. Den ble så gale at Føleide måtte slutte med sine faste Squash treninger, som
gav grobunn til flere følgeproblemer da slik fysisk aktivitet har hatt en avstressende
effekt. Dette har forsterket plager med prolaps i korsryggen påvist med MR. Det er også
tatt MR av skulderen og Føleide har vært til time hos Ortoped.
Mistanken har vært der hele tiden, men det var først 1. februar 2017 etter at Per Gløtta
ble kastet ut 4. januar 2017, når Nils Sønderland møter opp hos politiet (Namsfogden i
Oslo) med sammen med Per Gløtta med en underskrevet leiekontrakt at det kom en
uomtvistelig bekreftelse på at Sønderland og Gløtta har jobbet tett sammen for at
Føleide ikke lengre ville ha mulighet for å få økonomien til å gå rundt. Gløtta fikk ved
utgangen av oktober 2016 alle leietakere til å si opp leiekontrakten, hvor Føleide ble
påført den umulige oppgaven å hente inn 7 nye leietakere før 1. januar 2017 uten at
han selv bor i Oslo – samtidig som han måtte lese til eksamener og ferdigstille en
masteroppgave før 21. desember.

Føleide har siden 2012 vært kronisk arbeidsledig. I en periode på 14 måneder ble det
skrevet en jobblogg, hvor Føleide hadde søkt på 30 jobber uten å bli kallet inn til noe
seriøst intervju. Smertefullt klar av at Føleide ikke er attraktiv på jobbmarkedet, er
usikkerheten rundt husets inntektsgrunnlag en grunn til bekymring. Det har vært
stressende nok å måtte forholde seg til enten Gløtta eller Sønderland, men dette
stressnivået nådde nye høyder 1. februar når Føleide ble oppringt av namsmannen med
opplysninger om at Gløtta og Sønderland hadde møtt opp med en signert leiekontrakt
for å forhindre at Føleide skulle få tillatelse samme dagen om å kaste det Per Gløtta
ikke har klart å fjerne fra boligen i perioden 4. januar til 1. februar 2017. Med Per Gløtta
ute av huset bedret atmosfæren i huset seg betraktelig. Sønderland hadde mistet en
viktig støttespiller for å gjøre livet til Lars Føleide surt. Men målet var likevel oppnådd.
Føleide ble påført så store kostnader at han ikke hadde økonomisk handlefrihet for
å anke en eventuell dom i tingretten til lagmannsretten. Den økonomiske situasjon
høsten 2016 ble så håpløs at Føleide ble nødt til å bli selektivt for hvilke regninger som
skulle bli betalt og hvilke som ville forbli ubetalt.
Takst ble ferdigstilt 7. juli 2017 og allerede 13. juli hadde Per Gløtta kjennskap til
innholdet i denne taksten. Eneste måte en utkastet leietaker skulle kunne innhente slik
informasjon ville ha vært gjennom Nils Sønderland, som da blir 2. eksempelet på at
Gløtta og Sønderland samarbeider tett. Først etter at boligen ble lagt ut på Finn
Eiendom 6. august kl 09:03 ble prisantydningen offentlig informasjon. Selv ikke
hjemmelshaver Føleide ble gjort til kjenne med innholdet i taksten før informasjonen ble
offentliggjort, som vitner om at noe er riv-ruskende gale når en leietaker som ble kastet
ut 4. januar 2017 har klart å oppdrive denne informasjonen. Føleide har klaget Per
Gløtta inn til Husleietvistutvalget. Det faller altså i sin egen urimelighet at når
Sønderland legger ned påstand om eierskap samtidig skal samarbeide med en utkastet
leietaker som har svindlet huset for et sekssifret beløp.
12. oktober 2017 ble Føleide tilkjent en erstatning på ca. kr 100.000 av
Husleietvistutvalget (bilag 4).

Sønderland har etter egne vurderinger av symptomer hvor han plages av skam, angst
og mindreverdighetsfølelser kommet frem til at han psykiske lidelser og svakhet. Det var
først i midten/slutten av 20-åra at han begynte å reflektere rundt sine egne følelser. Se
kopi av personlig notatblokk i bilag 5 med vedlagt renskriving.
At Sønderland sliter psykisk forklarer hvordan en norsk borger fullstendig informert ved
gjentatte anledninger og klar over han ikke har eierskap til Lyngveien 40 kan finne på å
begjære tvangsoppløsning av et sameie som ikke eksisterer. Bilag 6 viser at
begjæringen er registrert 20. april 2015 er uten dokumentasjon på eierskap. Føleide ble
sjokkert over at en slik begjæring i det hele tatt ble registrert mottatt, da det betyr at
Føleide kan begjære oppløsning av sameie ved tvangssalg for enhver eiendom i Norge
uten å presentere noen form for dokumentasjon på eierskap og sameie. Føleide hadde
store utfordringer med hvordan et velfungerende rettssystem kan tillate noe slikt, og
hvorfor Føleide skal måtte bruke mye tid og følelsesmessige frustrasjoner på å forsvare
seg mot klart grunnløse fremstøt. Er det slik at man er skyldig til det motsatte er bevist i
Norge?
Sønderland sine psykiske vanskeligheter og personlighetsforstyrrelser forsterkes av
fullstendig fraværende evne til å forholde seg til fakta og i det hele tatt gjøre en innsats
for at fakta skal bli gjengitt i offentlige dokumenter. Det lille avsnittet til Sønderland i
begjæringen (bilag 6) drukner i feil. Allerede første setningen blander nynorsk og
bokmål. Føleide og Rincon hadde ikke noe samlivsbrudd i 2007. Olav Føleide døde ikke
i 2013. Medlåneransvar betyr ikke ”50% hver”. Se dokumentasjon i uttalelser til første
brev (bilag 7). Dette fortsetter i andre brev (bilag 8), hvor Føleide påpeker 20. august
2015 (bilag 9) ovenfor Oslo byfogdembete at Sønderland lider av selektiv
ønsketenkning:
Nok en gang undergraver Nils Sønderland sin egen troverdighet med
oppramsing av en rekke faktafeil. Et enkelt internett søk ville ha avkreftet Nils sin
ville idé om at min far døde i 2013. Opportunist (utøvelse av selektiv
ønsketenkning) som Nils er, og skråsikker i sin sak, så ser han ingen grunn til å

være ydmyk nok til å tvile på seg selv. Og dermed er det ingen grunn til engang å
sette spørsmåltegn bak hans påstand om at min far døde i 2013, når han faktisk
døde 1. kvartal 2011. Ytterligere er Nils frekk nok til å påstå at det faktum at han
bommet så grovt på noe helt elementært som et årstall for et dødsfall er
irrelevant. Noe det absolutt ikke er, da det tegner et bilde av en person man
overhodet ikke kan diskutere med på noe sett og vis – ettersom det er fullstendig
umulig å bli enig med Nils om åpenbare og fundamentale fakta.
Sønderland kunne ikke presentere bevis for at det eksisterer noe sameie og ble følgelig
avvist av Oslo byfogdembete.
Rettsdokumentet av 10. oktober 2016 er i strid med tvisteloven § 19-11. Et rettsforlik
skal føres inn i rettsboken, for så å undertegnes av partene og rettens medlemmer.
Som det fremgår av rettsforliket (bilag 3), er ikke det signert av partene og dommeren i
rettsboken.
Ugyldighetsgrunner framgår av avtaleloven § 28 — 38. § 30, § 31 og § 36 er spesielt
vektlagt.
Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 Tingrettens stadfestelse sier at:
Etter at fristen for å fremsette innvendinger mot stadfestelse er utløpt, skal
tingretten ved kjennelse snarest mulig avgjøre om bud skal stadfestes.
Retten skal nekte et bud stadfestet dersom:
(a)

det er sannsynlig at fornyede salgsforsøk vil lede til større utbytte,

Korrigert for sesongvariasjoner gikk boligprisene oktober 2017 opp med 0.4%. Oktober
2017 var en måned med høy aktivitet i boligmarkedet, med 8.2% flere omsatte boliger
enn oktober 2016, viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Det er også opplest og
vedtatt i eiendomsmarkedet at det er sterk oppgang i boligprisene fra desember til
januar, og at månedene januar – mai er attraktive måneder for salg. Som i seg selv

tilsier at et fornyet salgsforsøk på nyåret vil lede til større utbytte. Følgelig skal retten
nekte budet stadfestet.
I brev av 12. november 2017 ble Oslo byfogdembete gjort oppmerksom på at Finn
annonsen ble gjort inaktiv 31. oktober 09:13. Retten har i brev av 28. november avvist
anmodning om at denne annonse reaktiveres for høyere utbytte. Som i seg selv gjør at
retten skal nekte budet for stadfestet, da en aktiv annonse vil nå ut til flere interessenter
og lede til større utbytte.
17. november ble følgende e-post sendt til rettsmedhjelper Marius A. Rød med kopi til
dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen og Oslo byfogdembete:
Hei Marius,
Ber med dette om at du utreder for hvorfor Finn annonsen ble gjort inaktiv 31.
oktober.
Ber om at annonsen gjøres aktiv igjen.
Ber også om at du utleverer og gjør tilgjengelig for retten og rettighetshavere all
kommunikasjon du har hatt med Svein Anders Haugen.
På forhånd takk!
Annonsen er fortsatt inaktiv. Og advokat Rød har i hans svar 21. november 2017 ikke
klart å forsvare hvordan det å deaktivere annonsen bidrar til hans lovpålagte ansvar
etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11 om å oppnå høyeste mulig pris på boligen.
Noe så enkelt som å holde annonsen aktiv frem til fristen for å fremme en innsigelse vil
medføre økt sannsynlighet for større utbytte. Dette faktum alene tilsier at retten skal
nekte budet for stadfestet.

Boligprisene har sesongvariasjoner gjennom året, med oppgang fra januar frem mot
mai, fulgt av en ny oppgang i august. Boligprisene er vanligvis avtakende frem mot jul,
før de får jeg ny oppgang på nyåret.
Dette faktum alene tilsier at retten skal nekte budet for stadfestet, da det er sannsynlig
at fornyede salgsforsøk vil lede til større utbytte. Spesielt i lys av at boligmarkedet etter
6 måneder nå viser tegn til at bunnen er nådd (ref. finansnyheter og statistikk fra
Eiendom Norge).
Føleide er i dialog med flere interessenter for å tre inn som medlåner. Føleide har
allerede funnet én medlåner og trenger én til for å få innvilget et boliglån på kr 8.8
millioner. Et boliglån pålydende kr 8.8 millioner vil gi en belåning på 60% og mulighet for
avdragsfrihet. Banken estimerer at husets verdi er på kr 14.67 millioner. Renten på
boliglånet er per i dag på 2.1%. Føleide vil altså kunne legge inn et bud pålydende
kr 8.8 millioner når boliglånet innvilges. Slik finansiering er nært forestående, som tilsier
at retten skal nekte budet for stadfestet, da det er sannsynlig at fornyede salgsforsøk vil
lede til større utbytte.
Føleide har i brev av 3. desember fremmet krav i forbindelse med tvangsoppløsning av
sameie, hvor eiendommen Lyngveien 40 er berørt. Leietakere betaler inn husleie på
forskudd som sikkerhet for skader og betalingsvanskeligheter. Huset driftes og
finansieres dermed mye på samme måte som det norske pensjonsfondet. Føleide har
dermed en heftelse overfor huset i form av krav fra leietakere. Månedlige leieinntekter
er på kr 64.200, som gir et krav til huset på dette beløpet ganget med 3 måneder:
kr 192.600
Gjennom Husleietvistutvalget har Føleide fremmet et krav pålydende kr 6.272.999,73.
Dette kravet opprettholdes i brev av 20. november, selv om Husleietvistutvalget kun
tilkjente en erstatning pålydende kr 99.526,50

Saksøker Nils Martin Sønderland har fremmet er krav pålydende kr 400.000 +
forsinkelsesrenter. Dette kravet bestrides og det bes om kravet avvises når det ikke er
dokumentert at Sønderland har et gyldig krav pålydende kr 400.000.
Føleide har fått godkjent en ankeerklæring hva gjelder en utleggsforretning avholdt 19.
desember 2016. Dette kravet er bestridt med en ankeerklæring 3. november 2017 og
brev til Oslo byfogdembete 30. november 2017. Føleide ber om at pengekrav fremmet
av Sønderland ikke utbetales før det foreligger en endelig rettskraftig kjennelse som sier
at dette kravet gyldig.
Føleide har lykkes med å finne en medlåner og trenger bare én medlåner til for å kunne
benytte seg av forkjøpsretten. Føleide er derfor positivt innstilt til et frivillig salg
(bilag 10). Et frivillig salg gir høyere utbytte. Retten skal nekte budet for stadfestet, da
det er sannsynlig at fornyede salgsforsøk med frivillig salg vil lede til større utbytte.
I lys av at Føleide hentet inn en takst pålydende kr 8.5 millioner 2007 (bilag 11:
www.2007.Lyngveien40.info), er det trygt å si at budet på kr 8.5 millioner Sønderland
aksepterte 17. oktober etter press fra medhjelper Marius A. Rød er et skambud. Det
samme må sies om budet på kr 9.1 millioner. Spesielt når taksten fra 2007 ikke
inkluderer et bygg på tomten som med 63 kvm og innlagt bad representerer en høy
verdi og betydelige muligheter for fremtidig utvikling. Når man ser dette i lys av at
banken vurderer huset til å være verdt kr 14.67 millioner, hvor de er villig til å gi 60%
belåning på kr 8.8 millioner med avdragsfrihet til markedets laveste rente, så er det
åpenbart at det er sannsynlig at fornyede salgsforsøk med frivillig salg vil lede til større
utbytte. Retten skal derfor nekte budet for stadfestet.
Det er i brev av 3. desember fremmet Føleide et samlet krav på kr 27 215 599,23 pluss
forsinkelsesrente. Retten skal etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 nekte budet for
stadfestet ettersom budet ikke dekker samtlige heftelser med bedre prioritet enn
saksøkerens krav.

Føleide har anmeldt disse 4 personene for økonomisk kriminalitet:
- Nils Martin Sønderland (p.nr. 260280 31369)
- Per Arne Gløtta (p.nr 050659 38534)
- Marius Andreas Rød (f.nr 250179)
- Svein Anders Haugen (p.nr 060274 47781)
Økokrim er på saken og vil gi spesielt Nils Martin Sønderland den straffen han fortjener
etter 5 år med økonomisk og psykisk terror. Opprydningsjobben vil bli langvarig og
kommer til å være grundig, da Føleide har gjort en solid innsats for å dokumentere alle
lovbrudd. Det er forventet at Donald John Trump vil bli avsatt som president samtidig
som disse 4 personene får sin dom for økonomisk kriminalitet.
Føleide meldt fra om saken til Justis- og beredskapsdepartementet i en epost 27.
november (bilag 12), med brev til Oslo byfogdembete av samme dato. I dette brev
inneholder det et vedlegg som ytterligere inneholder innsigelsesmomenter. Vedlegget er
et brev til Statsminister Erna Solberg (bilag 13), hvor ho opplyses om grove juridiske
overgrep utført av Oslo byfogdembete og rettsmedhjelper Marius A. Rød:
Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,
Ber om assistanse, da min rettssikkerhet ikke er ivaretatt.
Har tidligere meldt fra til Statsminister Erna Solberg, uten å få svar.
Oslo byfogdembete bestemte 2015 at Nils Martin Sønderland ikke fikk medhold i
hans begjæring om oppløsing av sameie. Som skulle bare mangle siden
undertegnede ene og alene har stått i grunnboken siden 2006, og det foreligger
ingen sameiekontrakt eller andre grunner for hvorfor Sønderland skulle begjære
et ikke-eksisterende sameie for oppløst.
På bakgrunn av et ugyldig rettsdokument gav dommer Ole Christian Wenstøp
Sørensen i 2017 medhold i begjæring om oppløsing av sameie.

Saksøker Nils Martin Sønderland har selv brutt loven i prosessen ved brudd på
avhendingslova § 3-7 og § 3-8.
Og rettsmedhjelper Marius A. Rød har gjort flere lovbrudd.
Snakket med dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen på telefon i 8 minutter i
dag, uten at retten kunne fortelle meg at de skulle gjøre sitt ytterste for at Finn
annonsen blir reaktivert.
Ber om at Justis- og beredskapsdepartementet prioriterer denne saken før grov
urett er et faktum og mange millioner kroner går tapt i maktmisbruk og
økonomisk kriminalitet.
Se forøvrig brev (PDF) til Oslo byfogdembete, hvor brev til Erna Solberg er
vedlagt.
På forhånd takk!
I takst av 2005 (www.2005.Lyngveien40.info) opplyses det om vanninnsig i kjelleren,
noe Sønderland er svært godt kjent med. Når han ikke opplyser om dette ved befaring
med takstmann 31. mai 2017 bryter Sønderland hans plikt av avhendingslova § 3-7 og
§ 3-8. 2017 versjon finnes her: www.2017.Lyngveien40.info. Dette har ført til et grovt
tillitsbrudd mellom kjøpere og selger. Dersom det utarbeides en tilstandsrapport, som
det ble gjort i 2005 forrige gang boligen ble omsatt i markedet, er det sannsynlig at
fornyede salgsforsøk vil lede til større utbytte. Følgelig skal retten etter
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 nekte budet for stadfestet.

På bakgrunn av det som er nevnt i dette brevet og tilhørende bilag, samt brev sendt til
Oslo byfogdembete gjennom hele 2017 nedlegges følgende påstand:
1. Retten skal nekte budet stadfestet
2. Saken heves

***
4. desember 2017

______________________
Lars Føleide
selv-finansiert student
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Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
12190

17/02/2006

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 5.200.000
FØLEIDE LARS RUNE
F.NR: 301079

PENGEHEFTELSER
12195

17/02/2006

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 6.000.000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984851006

500048

22/06/2012

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 3.000.000
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 985621551
Uomsettelig

SERVITUTTER
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING,
ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Servitutter i grunn:
912302

27/03/1925

BESTEMMELSE OM DELEFORBUD
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser

920538

02/08/1935

BESTEMMELSE OM VEG
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning

6120

14/06/1941

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

9799

21/10/1942

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

431

20/01/1943

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

78970

21/10/1943

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om kloakkledning

9015

03/08/1959

BEST. OM ADKOMSTRETT
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
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4525

12/04/1960

ERKLÆRING/AVTALE
.edtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

981

23/01/1965

ERKLÆRING/AVTALE
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom

4886

23/01/2006

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:0301 GNR:149 BNR:701
Bestemmelse om adkomstrett
Bruksrett
Eksklusiv brukksrett til snekkerverksted
Med flere bestemmelser

900528

01/08/1919

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0301 GNR:149
BNR:4

9658

21/08/1959

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:523

991766

13/03/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.642.

991767

24/11/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.677.

4927

08/03/1974

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:701

856683

24/10/2007

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:995

GRUNNDATA
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27. juli 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Oppsettende virkning
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Føleide kan ikke forstå hvordan norske borgere kan ha rettssikkerhet, når Oslo
byfogdembete i brev av 24. juli ikke viser noe ansvar for at det skal gis rettferdig saksgang.
Dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen har forsikret at han vil handle og dømme slik han
etter loven og for sin samvittighet kan forsvare uten å vike fra rett og rettferdighet (bilag 1).
Vil anta at dommer Helge Johannessen har gitt en tilsvarende forsikring.
Norsk lov er veldig klar og tydelig på at ved kjøp av bolig vil kun den som tar et ansvar
kunne eie en bolig. Loven er så tydelig på dette området, at uansett hvor mye man prøver –
selv et skjøte med flere underskrifter, er loven så sterk at eierskap ikke tillates så lenge de
som har skrevet under skjøte også tar ansvar som medlånere. Ingen ansvar, ingen eierskap.
På høyskoler og universitet er det ingen som liker de som kan omtales som ”freeriders”
(gratispassasjer). Nedfelt i norsk lov er avsmaken for slike folk enda sterkere.
Føleide er en mann av upåklagelig integritet. Han er opptatt av at alle hans handlinger kan
forsvares for sin samvittighet uten å vike fra rett og rettferdighet. 13. januar 2016 kom
beskjeden om at han blir eneeier av Lyngveien 40. Hadde Føleide vært kynisk og
manipulerende kunne han holdt denne informasjonen for seg selv. Men Lars Føleide er
opptatt av å gjøre det som er riktig. Han er opptatt av det som er rett og rettferdig. Hans
samvittighet tillater ikke han noen annen handling, så Sønderland får umiddelbart en epost
(bilag 2) hvor han blir informert om at han må bli med på lånet for å få navnet sitt på skjøtet.
Nils Martin Sønderland sender en epost til Silje@EiendomsMegler1.no hvor han bekrefter at
han aksepterer at Føleide blir eneeier av huset. Når Nils Sønderland blir gitt valget om å ta
del i lånet på kr 5.33 millioner, hvor kr 700.000 er betalt over takst, velger han det trygge og
det forutsigbare. Sønderland frasier seg all eierskap til Lyngveien 40 når han forstår at han
ikke kan eie noe uten å bli medlåner.
Nils Martin Sønderland har etter egen vurdering av symptomer kommet frem til at han har en
psykiatrisk lidelse. Han plages av angst og skam, samt mindreverdighetsfølelser
(mindreverdighetskjennelser). Utfordringene Føleide har med sin barndomsvenn er direkte
relatert til de psykiske vanskeligheter han har (se bilag 3 for kopi av personlig notatblokk).
Kjennelse til tingretten ved dommerfullmektig Janne Riveland Bydal vektlegger tungt at
Føleide ikke tok ut stevning innen 10. april 2017 når dette var en oppfordring i kjennelsen
ved Borgarting lagmannsrett 30. mars 2017 (fortsatt uvitende om at det aldri har eksistert
noen rettskraftig rettsforlik etter tvisteloven § 19-11). Føleide skriver klart og tydelig i sin
stevning at innholdet i denne kjennelsen ble ikke gjort kjent for han før 18. april, noe
dommerfullmektig Janne Riveland Bydal har ignorert og er frekk nok til å fremheve dette
som det mest kritikkverdige.
	
  

Det eksisterer ikke noe underskrevet rettsforlik i henhold til norsk lov. Rettsdokumentet
”Rettsbok og hevingskjennelse”, side 2, er uten signaturer (se bilag 4). Rettsboken ikke er
undertegnet i henhold til de krav som er beskrevet i tvisteloven § 19-11:
Tvisteloven § 19-11. Inngåelse av rettsforlik
(1) Rettsforlik føres inn i rettsboken.
(2) Rettsforliket skal undertegnes av partene og rettens medlemmer.
Bilag 4 er på ingen måte et rettsforlik. Hva kan kalles et rettsforlik er definert i loven,
henholdsvis tvisteloven § 19-11. Som i punkt 1 sier at et rettsforlik skal føres inn i
rettsboken. Dette har blitt gjort, som fremgår av bilag 4. Men for at ”Inngåelse av rettsforlik”
skal være godkjent, så må også punkt 2 være oppfylt. Det skal undertegnes av partene og
rettens medlemmer, altså Føleide, Sønderland og tingrettsdommer Arild Nesdal. Dette er
ikke gjort. Det eneste tingrettsdommer Nesdal har signert er hevingskjennelsen.
Uansett hvor mye godvilje man tillegger dette rettsdokumentet, så oppfyller det ikke kravet i
punkt 2. For det eneste tingrettsdommer Nesdal har signert er hevingskjennelsen. Se bilag 5
for et eksempel på hvordan et gyldig rettsforlik skal føres være signert i rettsboken. Frist for
å ta ut søksmål er altså 6 måneder fra denne ugyldigheten oppdages, altså 25. april etter et
møte med dommerfullmektig Nina Kristiansen Wærnhus ved Sør-Trøndelag tingrett. Oslo
tingrett har dermed ikke mulighet til å avvise stevningen på grunnlag om oppfriskning.
Mener dommer Helge Johannessen at dette vitner om handlinger og dømming etter loven
som han med sin samvittighet kan forsvare uten å vike fra rett og rettferdighet?
Føleide har innhentet legeerklæring fra fastlege og psykolog, og blir å anke kjennelsen ved
tingretten og lagmannsretten.
I kraft av sin integritet har Føleide et ansvar for at sosiopater som Nils Martin Sønderland
med diverse personlighetsforstyrrelser ikke skal kunne vinne frem i rettssystemet på
grunnløse påstander og en minimum av innsats. Domstolene gjør Sønderland en
bjørnetjeneste ettersom dere belønner uærlig adferd. Føleide har en borgerplikt og et
samfunnsansvar for å forhindre at noe slikt skjer, og Oslo byfogdembete har et ansvar for å
gi Føleide den rettssikkerhet han har krav på.
Ber i lys av dette om at saken gis oppsettende virkning.

27. juli 2017

________________
Lars Føleide
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ileg
Ole Christian Wenstøp Sørensen
dommer ved Oslo skifterett

forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil oppfylle mine plikter
som dommer at jeg vil handle og dømme slik som
jeg etter loven og for min samvittighet kan forsvare, og verken
av hat eller vennskap, verken for gunst eller gave eller av annen
årsak vike fra rett og rettferdighet.

Oslo skifterett, 28 oktober 1999
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8. juni 2015
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo Byfogdembete
C. J. Hambros plass 4
0164 Oslo

Uttalelse på begjæring om oppløst sameie
15. mai var jeg innom Oslo Byfogdembete for å hente et dokument relatert til begjæring om
tvangsdekning/salg. Jeg spurte om det er slik at jeg kan begjære enhver eiendom i hele
Norge for tvangssolgt, uten å få noe fornuftig svar. For det har aldri eksistert noe sameie, da
jeg har vært oppført om 100% eier fra dag 1 (se vedlagte hjemmelsopplysninger). Hvorfor
Oslo Byfogdembete viderefører en begjæring om tvangsdekning/salg med henvisning til et
ikke-eksisterende sameie hvor det samtidig opplyses at undertegnede er eneste
hjemmelsinnehaver fremstår på meg som uforståelig.
Nils Sønderland flyttet ut oktober 2014, hvor det etter kontakt fra skatteetaten tidlig
april 2015 ble avdekket at Nils og Wei Guo ikke hadde meldt flytting til folkeregisteret.
Hvorfor Nils likevel bruker Lyngveien 40 som avsender adresse fremstår som underlig.
Videre opplyser Nils at det oppstod et samlivsbrudd mellom meg og Nadia i 2007.
Dette stemmer ikke. Nadia flyttet ut i 2008, hvor forholdet varte ytterligere 6 måneder etter
utflytting. Nadia er fra Spania, og flyttet nærmere sentrum da ho ikke var komfortabel med
å gå på is, på stien i bakken nedenfor huset, til kollektivtransport.
Jeg blir spørrende til hvor pålitelig Nils faktisk er i hvordan han gjengir fakta, i lys av
sin feilaktige påstand om at min far døde 2013 når han faktisk døde første kvartal 2011 (se
vedlagt dødsattest).
Nils kom av egen fri vilje inn som medlåner for et år siden etter å ha ytret dette
ønsket ovenfor vår kontaktperson i DnB, hvor han bør vite at han har et solidarisk ansvar.
Dette har jeg forsøkt å forklare for Nils, men likevel skriver han ”50 prosent hver”.
Nils har i 2 år gjort iherdige forsøk på presse igjennom et salg, ved bruk av de mest
uetiske metoder. Denne begjæringen faller inn i rekken over destruktive tiltak jeg har måttet
stri med i senere tid. Jeg har i en rekke epostutvekslinger gjort mitt beste for å forklare den
negative markedsverdien boligen har med et lån på kr 6.93 millioner, hvor salg i det åpne
markedet vil medføre et tap på ca. kr 1 million. Tvangssalg vil gi et større tap, estimert til kr 2
millioner. Nils har blitt tilbudt å kjøpe seg ut for kr 310.000, hvor dette kan ordnes med
banken slik at han blir slettet som medlåner. Men det hele er rimelig håpløst da Nils er fast
bestemt på å være maksimalt destruktiv, og har sagt at målet er å bruke Namsfogden i Oslo
til å få boligen tvangssolgt slik at han kan kjøpe boligen billig med sin far og utnytte det
faktum at min far er død – slik at han kan si opp leiekontraktene og flytte inn med sin kone
Wei Guo.
Det virker som at jeg selv må begjære tvangsdekning for å få dekket opp papirtapet
Nils nekter å akseptere, slik at han kan bli fjernet som medlåner før han påfører huset et
større økonomisk tap. I 2007 startet vi en salgsprosess som varte i 16 måneder. Etter 8
måneder fikk vi vårt første bud, kr 2 millioner under takst, som senere ble hevet til kr 1.5
million under takst. Etter 16 måneder fikk vi vårt andre bud 2.5 millioner under takst (se
vedlagt bud). Siste budet ble aldri underbygd med bekreftet finansiering, som gjorde at vi til
slutt trakk boligen fra markedet. Størrelsen på boligen kombinert med et oppussingsbehov
på kr 2 millioner gjør at vi har hatt en megler innom (Johan Linde, Aktiv, Partner/
Eiendomsmeglerfullmektig/ Økonom spes. forretningsjus) som mener at boligen ikke er mer
verdt enn lånet. I et forsøk på å få en skriftlig verdivurdering kunne Johan Linde opplyse om
at det er for mange usikkerhetsmomenter for at han skulle kunne tallfeste verdien (se
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vedlegg). Takst høsten 2014 var lavere enn den vi hadde i 2007 og 2008. Større boliger
havner fort i høyere prisklasser, og har dermed større krav til høy standard for å være
attraktiv i markedet. Vi har blant annet 2 bad fra 1973, og et kjøkken fra 1993 – som gjør
boligen til et oppussingsobjekt. Bolig har en stort dreneringsbehov og mangler ferdigattest.
Etter å ha vært på boligmarkedet i 16 måneder ender det hele med ei regning på kr
300.000 fra privatmegleren, hvor det var nødvendig å involvere advokat for å få de til å
senke kravet. Vi fikk heldigvis et lån av min far for å betale meglerutgiftene, noe vi den dag i
dag fortsatt betaler ned på.
Det er lite konstruktivt å diskutere et salg i det åpne markedet når dette vil etter all
sannsynlighet medføre et betydelig tap i forhold til størrelsen på boliglånet, hvor renten er
lav (2.8%) og det er mulighet for å binde renten til en enda lavere rente (2.2%). Når
husøkonomien med leieinntekter i tillegg er god, hører det ingen plass hjemme at både jeg
og Nils skal sitte igjen med et solidarisk ansvar for en gjeld til banken i millionklassen – bare
fordi Nils håper å overtale sin pensjonerte far til et nytt gigantlån, når hans far er særs
risikoavers (overførte eget hus til sin kone samme året som husovertagelse, se vedlegg).
Nils bidrar heller ikke økonomisk ved manglende dekning, da vi i løpet av 2015 har
hatt leieboere som ikke har betalt grunnet blant annet arbeidsledighet. Nils har urealistiske
forventninger om mulighet for gevinst ved salg, hvor han er klar for å tilegne seg en del av
oppsiden – uten at han er villig til å ta del i nedsiden av å ha økonomiske forpliktelser. Jeg
har kjent Nils i 28 år, og har hele mitt liv visst at Nils er utilregnelig økonomisk. Likevel ble
Nils forespurt når et så stort hus skulle kjøpes, vel vitende om at jeg sannsynligvis måtte stå
for det økonomiske ansvaret – og ikke ha noe lit til noe nevneverdig økonomisk bistand fra
Nils. Nils har selv sagt at han får 10 inkassokrav hvert år, og da sier det seg selv at man må
mase og mase og mase for å få noen kroner ut av Nils. Han har ikke vært behjelpelig
økonomisk, på trass jevnlige påminnelser, slik at vi faktisk kan ha nok dekning på konto når
boliglånet trekkes. Noe som er svært frustrerende og gjør ethvert økonomisk samarbeid med
Nils opprørende. Men at det skulle bli så destruktivt som det har blitt de siste årene ville jeg
aldri ha trodd og kunne aldri ha forutsett på forhånd. Jeg har alltid omtalt Nils som min
bestevenn, da vi har holdt sammen igjennom tykt og tynt i alle år, men de siste 2 årene har
det vært tungt for meg å erkjenne hvilken negativ innvirkning hans involvering i huskjøpet
har hatt på relasjonen.
Nils er avhengig av egenkapital for å kjøpe leilighet med sin kone Wei Guo, og har
de siste 2 årene gjort alt i sin makt for å presse igjennom et salg. Nils har med sin
destruktive tilnærming allerede påført meg et sekssifret tap, hvor jeg ber dere om bistand før
tapet blir syvsifret med en uunngåelig personlig konkurs for både meg og Nils grunnet vårt
solidariske medlåneransvar. Jeg kan godt sende inn en begjæring om tvangsdekning selv,
om det er det som skal til for å få Nils Sønderland til å forstå at en bolig faktisk må
vedlikeholdes og pusses opp for å oppnå en god markedsverdi. Noe som er rimelig håpløst
den dag i dag da oppussingsetterslepet allerede er oppe i kr 2 millioner (opp fra 1 million i
2007), et beløp verken jeg eller Nils har tilgang til for å heve markedsverdien. Slik det ligger
an per i dag skal det godt gjøres å få et bud i det hele tatt. Avhengighet av leieboere for å få
økonomien til å gå rundt, gjør en salgsprosess vanskelig da de sannsynligvis kommer til å
flytte ut før det kommer inn bud og dermed drive husøkonomien i grøften med påfølgende
konkurs uten noe vellykket salg. I 2007 tok det 8 måneder (før finanskrisen, med stigende
oljepris) å få inn et bud, og nå 8 år senere kan det ta flere år.

Med vennlig hilsen
________________
Lars Føleide

Side	
  2	
  /	
  2	
  

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 21/05/2015 kl. 16:40
Registrert til og med: 19/05/2015

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
12190

17/02/2006

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 5.200.000
FØLEIDE LARS RUNE
F.NR: 301079

PENGEHEFTELSER
12195

17/02/2006

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 6.000.000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984851006

500048

22/06/2012

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 3.000.000
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 985621551
Uomsettelig

SERVITUTTER
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING,
ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Servitutter i grunn:
912302

27/03/1925

BESTEMMELSE OM DELEFORBUD
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser

920538

02/08/1935

BESTEMMELSE OM VEG
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning

6120

14/06/1941

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

9799

21/10/1942

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

431

20/01/1943

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

78970

21/10/1943

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om kloakkledning

9015

03/08/1959

BEST. OM ADKOMSTRETT
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 21/05/2015 kl. 16:40
Registrert til og med: 19/05/2015

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

4525

12/04/1960

ERKLÆRING/AVTALE
.edtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

981

23/01/1965

ERKLÆRING/AVTALE
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom

4886

23/01/2006

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:0301 GNR:149 BNR:701
Bestemmelse om adkomstrett
Bruksrett
Eksklusiv brukksrett til snekkerverksted
Med flere bestemmelser

900528

01/08/1919

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0301 GNR:149
BNR:4

9658

21/08/1959

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:523

991766

13/03/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.642.

991767

24/11/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.677.

4927

08/03/1974

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:701

856683

24/10/2007

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:995

GRUNNDATA
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Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Ferdigattest
Johan Linde (Aktiv Majorstuen) <johan.linde@aktiv.no>
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Tue, Jun 2, 2015 at 8:28 AM

Hei,

Som nevnt på befaring i fjor høst er min klare anbefaling at takstmann kontaktes og grundig
tilstandsrapport bestilles. På denne måten vil dere få en realistisk rapport basert på faktisk
teknisk stand, samt en rangering av tilstandsgrad på de forskjellige delene av huset. Jeg vil ikke
kunne lage en realistisk verdivurdering på boligen med så mange usikkerhetsmomenter
(etterslep vedlikehold, tak, baderom, faktisk areal, ferdigattest med mer).

Min klare anbefaling, kontakt en takstmann som har taksert flere eneboliger i området.

Med vennlig hilsen

Johan Linde
Partner/Eiendomsmegler MNEF

M (+47) 41 66 91 96
D (+47) 22 06 66 06
W www.aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling Majorstuen
Hegdehaugsveien 36
0352 Oslo

Vi har landets mest tilfredse boligkunder – for 5. året på rad
av fem av de største eiendomsmeglerkjedene som er målt, se kundebarometer.com

Følg oss på

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide

Sendt: 2. juni 2015 01:53
Til: Johan Linde (Aktiv Majorstuen)
Emne: Re: Ferdigattest
[Quoted text hidden]

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or
entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager.
This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 27/05/2015 kl. 18:46
Registrert til og med: 26/05/2015

Kommune: 1443 EID
Gnr: 43 Bnr: 57

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
618644

11/12/2006

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 0
SØNDERLAND INGA BODIL
F.NR: 190347

Påtegning til hjemmelsdokumenter
618644 11/12/2006 ** PÅTEGNING TIL HJEMMEL
GJELDER: HJEMMEL TIL GRUNN 618644/2006
GJELDER: SØNDERLAND INGA BODIL
F.NR: 190347
Bestemmelser om særeie iflg. ektepakt

PENGEHEFTELSER
2380

01/06/1984

BORETT
RETTIGHETSHAVER: SØNDERLAND AASTA OG FÆRESTRAND ANNE

2380

01/06/1984

FORKJØPSRETT
RETTIGHETSHAVER: FÆRESTRAND ANNE
BEST. OM BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT

4114

20/11/2003

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 1.000.000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984851006

636066

31/07/2014

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 500.000
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 985621551
Uomsettelig

SERVITUTTER
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Ingen servitutter registrert

GRUNNDATA
572

02/02/1990

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:1443 GNR:43
BNR:1
EIENDOMEN HAR TIDLIGERE HATT FESTENUMMER
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20. august 2015
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo Byfogdembete
C. J. Hambros plass 4
0164 Oslo

Bemerkninger til brev fra Nils Martin Sønderland av 5. juli 2015
Nok en gang undergraver Nils Sønderland sin egen troverdighet med oppramsing av en
rekke faktafeil. Et enkelt internett søk ville ha avkreftet Nils sin ville ide om at min far døde i
2013. Opportunist (utøvelse av selektiv ønsketenkning) som Nils er, og skråsikker i sin sak,
så ser han ingen grunn til å være ydmyk nok til å tvile på seg selv. Og dermed er det ingen
grunn til engang å sette spørsmåltegn bak hans påstand om at min far døde i 2013, når han
faktisk døde 1. kvartal 2011. Ytterligere er Nils frekk nok til å påstå at det faktum at han
bommet så grovt på noe helt elementært som et årstall for et dødsfall er irrelevant. Noe det
absolutt ikke er, da det tegner et bilde av en person man overhodet ikke kan diskutere med
på noe sett og vis – ettersom det er fullstendig umulig å bli enig med Nils om åpenbare og
fundamentale fakta.
Det at Nils Sønderland skriver han har betalt avdrag på lån, bare understreker hvor
lite han faktisk forstår av sine egne handlinger og viser totalt mangel på selvinnsikt. Huset
var 100% finansiert av banken da det ble kjøpt i 2005, og det har aldri blitt betalt avdrag
på huset. Noe Nils burde vite inderlig godt, da han selv skreiv under på avdragsfrihet for 5
nye år og leverte dette selv til banken før jul. Vedlagt finnes søknad om avdragsfrihet for
2012 og 2014, signert av meg og Leiv Sønderland. Vi har søkt om avdragsfrihet hvert år
etter at avdragsfriheten for de første 5 årene av boliglånet tok slutt. Skal Nils fortsette å
eksternalisere hans egne økonomiske utfordringer over på meg, og manipulere namsfogden
til å få huset på Lyngveien 40 tvangssolgt, så bør han i det minste gjøre en liten innsats for
å få fakta på bordet.
Videre skriver Nils at han ”ikke har sett noe til disse pengene fra rammelånet”, som
er regelrett løgn og bedrag. Vedlagt finner dere en bekreftelse fra DnB hvor kr 90.000 ble
overført til Leiv Sønderland for å finansiere den skattesmell Nils Sønderland egenhendig
gikk inn for å påføre meg, vel vitende om at jeg overhodet ikke hadde mulighet å betale –
spesielt da Nils nærmest tømte rammelånskontoen for å dekke opp for sin egen skattesmell.
Nok et kynisk utspill fra Nils i et forsøk på å presse meg opp i et hjørne for få iverksatt et
hussalg slik at han skulle realisere en innbilt gevinst. Det at Nils med vilje og viten går så
hardt inn for å gjøre meg personlig konkurs er utvilsomt et forsøk på ”økonomisk mord” (ala
justismord), hvor Nils utgjør en trussel for andre medborgere – da han fortsatt ikke har klart
å ta innover seg at hans handlinger er i strid med Norsk lov. Det er min borgerplikt å ta
saken videre, noe jeg ikke har mulighet til grunnet arbeidsledighet og alle forsøk på å få fri
rettshjelp har vært forgjeves. Min håp er at namsfogden ser at dere også har et
samfunnsansvar her, og tar affære ovenfor en slik følelsesmessig umoden person som tror
han er hevet over loven så lenge hans hevngjerrighet tilfredsstilles av skadefryd.
Det at Nils fullstendig mangler perspektiv ble bekreftet da han opplevde et behov for
å gjøre ”hevn” på min søster da ho bodde i huset etter endt master studium i sosiologi, hvor
Nils var sur for at han ikke hadde fått beskjed om noen overnattingsgjester. Vi har ei tavle
hvor min søster hadde forkynt for husstanden at ho kom til å få besøk, men dette hadde ikke
Nils fått med seg. Han ringte meg for å uttrykke sin frustrasjon, hvor jeg måtte gi meg på mitt
forsøk på å få Nils på bedre tanker når han skulle låse døren til min søsters rom for ”å lære
ho ei lekse”. Den dag i dag er Nils fortsatt ikke tilgitt for hans barnslige oppførsel, som kjapt
resulterte i at min søster flyttet ut – selv om ho på det tidspunktet jobbet i nærbutikk og kort
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tid senere ble sosial klient, med særdeles dårlig råd. Nils er for øvrig mislikt av alle de andre
leieboerne, noe som bare ble forsterket da han klarte å jage min godt likte søster på dør.
Videre ble snekkerverkstedet under hagen kjøpt tilbake fra tidligere eier i 2010 (se
vedlegg). Dersom disse pengene ikke kom fra rammelånet, skulle jeg gjerne hørt fra Nils av
hvem og hvordan dette snekkerverkstedet ble betalt for.
2012 er det året gjennom tidene hvor jeg er oppført med høyest alminnelig inntekt (kr
336.583,-) og høyest skatt (kr 102.363,-) som bekreftet i vedlegg, hvor Nils likevel påstår at
jeg har vært uten inntekt. Skattelistene er offentlig tilgjengelig, hvor Nils likevel slenger ut
påstander uten dokumentasjon. Det er brudd på norsk lov å gi faktafeil, som er spesielt
graverende tatt i betraktning antall forekomster av faktafeil presentert av Nils. Og i dette
tilfellet kunne han ikke vært lengre fra sannheten.
Nils skriver til meg 5. mai at ”eg har altså ingenting å bidra med og har ikkje tenkt å
ringe foreldra mine for å tigge om pengar” (se vedlegg), hvor han gjentar seg selv 21. mai
”Eg veit ikkje kor mange gongar eg må gjenta at eg har ingenting å bidra med.” Men penger
for å dra til utlandet (USA) i perioden 19. juni – 5. juli, jo det har han. Nils har dermed
fraskrevet seg ethvert økonomisk ansvar på nedsiden, samtidig som at han legger krav
på noe han innbiller seg finnes på oppsiden. Nils sier han ikke har penger, men har
nå altså mellomlagret sine eiendeler i huset under et nytt omfattende utenlandsopphold før
de skal flytte inn i ei ny leilighet. Den av oss som er arbeidsledig må altså bære hele
ansvaret alene.
Min mor har vært på besøk i forbindelse med at jeg har en søster som har deltatt
på Norway Cup. Ho var sjokkert over husets tilstand. Mens ho var på besøk fikk vi noen
malere på befaring, som ville måtte skifte råttent bekledning, osv. Overslaget kom
på nærmere kr 100.000,5. august fosset det med vann inn i kjelleren grunnet store mengder nedbør (se
vedlegg). Slik har det vært siden 2009. Et alvorlig problem som min mor påpekte er enda
verre enn tidligere antatt, da naboen ovenfor oss har manglende drening. Det at boligen ligg
rett på fjellgrunn vil gjøre en slik operasjon svært så kostbar. Skulle vi på et mystisk vis finne
en kjøper der ute, da sannsynligvis gjennom et salg med milliontap, vil jeg ytterligere
stå ansvarlig etter et salg i form av regress når ny kjøper oppdager at det ikke bare er et
”enkelt dreneringsbehov”. Noe Nils ikke kunne brydd seg mindre om, da han overhodet ikke
har noe slikt juridisk ansvar. Nils skal bare få det her ut på markedet til enhver pris, uansett
hvor liten mulighet det er for å hente ut en gevinst. Det er enkelt å gi faen slik Nils gjør, når
han ikke treng å ta konsekvensene av sine handlinger.
Nils kan slutte å fantasere om salg, da ingen av oss er tjent med et tap i
millionklassen, og heller overføre kr 310.000,- for å bli fristilt som medlåner. Noe hans søster
mener er rimelig. Da gjør han oss begge en tjeneste, for jeg er ikke interessert i en person
med så sterke vrangforestillinger som medlåner. Ikke forstår jeg hvordan jeg som
hovedlåner i 2014 kunne få en ny medlåner uten at jeg engang blir spurt om det er greit,
men det spørsmålet får jeg ta opp med banken. Nils påberoper seg mye støtte fra familie,
så det er underlig at Bodil Sønderland ikke hadde noe spesielt å komme med de 2 gangene
vi møttes under den årlige rockefestivalen i vår heimbygd. Leiv Sønderland spurte mange
spørsmål om leieboere under vår timelange tur med barna til klartreparken, uten at han følte
for å si noe utenom normalen.
Nils er en dyktig manipulator, og klarer ofte å vinne frem med sine egne ønsker. Min
søster Ella ble involvert av Nils som forhandler, vel vitende om hvor ”simpel” ho er uten evne
til å forstå noe så grunnleggende som at man ikke gå med milliontap i et salg, slik at ethvert
forsøk på salg er bare å kaste penger ut vinduet. Ella handler i likhet med Nils i stor grad ut i
fra egeninteresse, hvor ho fremstod som ”kjøpt og betalt” av Nils grunnet alt ho klarte å lire
av seg, i sitt forsøk på å ivareta familien Sønderland sine interesser ettersom hennes
bestevenninne er søstera til Nils. På seg selv kjenner man andre. Nils unngår selvsagt å
involvere sin egen søster, når ho på objektivt vis mener det er fullstendig rimelig at Nils
betaler inn differansen gitt negativ markedsverdi.
Da det kom frem på en tur til Stockholm første halvåret 2007 at min daværende
samboer Nadia hadde ytret ønske om å gå over til fast månedspris, klikket Nils fullstendig i
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vinkel, fastlåst på at han hadde krav på Nadia sin halvdel. Nils har gjennom hele sitt liv hatt
dårlig betalingsevne, og forstår dermed ikke gjennom en livslang forekomst av
ansvarsfraskrivelse at der er en kobling mellom høyere utbytte og en større andel av ansvar.
Først 7 år senere, som understreker hvor sta og vanskelig Nils er, klarte Nils i 2014 endelig
å legge død hans grunnløse påstand om et krav ovenfor Nadia.
For øvrig er Nils sine praktiske evner totalt fraværende, hvor hans inngripen
hovedsakelig skaper større utfordringer i form av følgeproblemer. I 2014 hadde vi en
lekkasje på kjøkken. Først nå i sommer tørket endelig sponplatene under parkettgulvet.
Dette har skapt store uregelmessigheter på gulvflaten. Tror du Nils kommer til å løfte en
finger for å utbedre situasjonen? Nei. Nok en gang ren ansvarsfraskrivelse. Nils forenkler
stadig sakenes tilstand, selvsagt for å tjene sine egne interesser – ofte med svært
destruktive konsekvenser. Ethvert samarbeid med Nils er som å leke med ild, hvor
spørsmålet ikke er om man kommer til å bli brent – det er heller et tidsspørsmål og
usikkerheten ligger i hvordan man kommer til å bli brent. Rett før jeg flyttet tilbake i huset, får
Nils nok en vill ide om å gjøre om kontoret mitt til et Yoga rom. Selvsagt uten min tillatelse
og velsignelse. Alt jeg eide var i dette rommet, organisert i skap og hyller, som alt ble
demontert. Rommet ble selvsagt aldri brukt som Yoga rom, og Nils flyttet ut kort tid etter.
Som bare understreker Nils sin manglende evne til å tenke fremover, og lar sine handlinger i
all hovedsak styres av sine følelser (uansett hvor irrasjonelle de måtte være). Det er
ekstremt hvor mye kostnader og ekstraarbeid Nils har påført meg, direkte og indirekte, i sin
destruktive fremtreden. Jeg har f.eks et tegnebrett til kr 5000, hvor pennen er blitt borte.
Brettet er verdiløst uten pennen. Selvsagt tar Nils ingen selvkritikk, og erkjenner på ingen
måte at han har gjort noe gale. Føler Nils for å gjøre noe, så er det en lov alle andre må
innrette seg etter. Nils er Gud og alle oss andre er hans undersåtter. Blir Nils kritisert på
noen som helst måte blir han pottesur, og fullstendig utilsnakkelig. Utdannelsen som
psykolog gjør ikke situasjonen bedre, for nå er plutselig alle som ikke lar seg tvinne rundt
hans lillefinger psykopater. Det hele er bare trist. Nils er fortapt i seg selv.
Når det gjelder erstatningsbolig, så er undertegnede som langtidsledig ikke i stand til
å kjøpe seg ny bolig i fravær av fast inntekt og da spesielt som konsekvens av et millionkrav
fra banken som følge av et mislykket tvangssalg og mislighold av boliglån. Det er vanlig at
utleier ber om CV disse dager, så det kan være utfordrende å komme inn på leiemarkedet
uten jobb og inntekt. Og å flytte hjem til mor er uaktuelt, da ho har en kjæreste med
alkoholiker problemer som gjør mitt forhold til denne personen anstrengt. I 10 år har vi hatt
en alenefar boende hos oss, som er opptatt av trygge og stabile oppvekstsvilkår for sin
mindreårige sønn, hvor flytting til et annet skoledistrikt vil medføre en stor påkjenning for
hele familien. En annen har budd hos oss i 5 år, som er avhengig av forutsigbarhet da han
nettopp har begynt å studere historie på universitetet og sliter med sosial angst. Den
økonomiske påkjenningen av å flytte, stresset som følge av flytting, samt påkjenningen av å
skulle opprette nye sosiale koblinger ville blitt for mye på en gang. Allerede nå er
usikkerheten rundt Nils sin manglende evne til konstruktivitet en stor påkjenning. Denne
personen er bestevenn med en annen leieboer, som slet med arbeidsledighet tidligere i år,
hvor økonomien er så dårlig at husleien uteble til han vår kommet i jobb igjen. Vi har en 69
modell fra Spania som kun har oss i huset som sin sosiale krets, bortsett fra en kjæreste i
Danmark og familie i Spania. Det er ikke lett for en 45 år gammel innvandrer å opprette et
nytt sosialt nettverk, og vil selv ved koordinert flytting med andre leieboere til en
erstatningsbolig oppleve dette som en påkjenning med all den usikkerheten som følger med.
Vi har ei som kommer fra ei lita bygd i Nord-Norge, med et sterkt ønske om trygge
omgivelser, og opplever Lyngveien som er godt valg ny-tilflyttet i Oslo. Ho kommer følgelig til
å bli utsatt for mye unødvendig storby stress, dersom erstatningsbolig ikke bærer preg av
samme grad av sikkerhet. Jenta er nyutdannet og er foreløpig blitt beskyttet fra den
usikkerheten Nils ene og alene påfører andre beboere i huset. Siste mann er hyperfølsom
og langtidsledig, som sliter med depresjoner og søker desperat etter noe han kan kalle sitt
hjem. I sommer har han funnet indre ro i arbeid med hest på fjellet i naturlige omgivelser, og
kommer forhåpentligvis til å finne en relevant jobb etter et lengre løp i høyere utdanning.
Ellers deltar han på aktiviteter rettet mot de som har slitt med tidligere rusmisbruk, og klarer
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på den måten å opprettholde følelsen av samhold i fravær av en betalt jobb. Forhåpentligvis
finner han seg jobb før det blir aktuelt å flytte til en erstatningsbolig.
Nils sitt fravær av integritet er bekymringsverdig når han til de grader sløser med
offentlige ressurser i sitt forsøk på å bruke namsfogden på å påføre oss begge en
milliongjeld. Det hele fremstår som tåpelig og useriøst, hvor jeg må bruke mye tid
på å påpeke grove faktafeil. Hvor barnslig kan dette opplegget bli spør jeg meg selv, da
inntrykket mitt er at Nils hovedsakelig er ute etter å tilfredsstille sitt eget behov for skadefryd
– med all intensjon for å fortsette med privat søksmål, for å utnytte min svake posisjon som
arbeidsledig. Det eneste jeg kan gjøre er å be om hjelp, da jeg opplever denne form for
trakassering som Nils har utøvd siste 2.5 år for svært belastende – hvor jeg er fullstendig
avhengig av hjelp siden mine midler for å kunne forsvare meg selv er tynnslitt på alle fronter.

Med vennlig hilsen
________________
Lars Føleide

Side	
  4	
  /	
  4	
  

8/5/2015

Postkasse - DNB

Postkasse
Tips til bruk av din digitale postkasse:
Du kan beholde meldingene i postkassen til de blir fjernet automatisk, eller du kan slette dem selv for å ha det
enkelt og oversiktlig
Vil du varsles når du får en ny melding i postkassen, kan du aktivere varsling på SMS eller epost fra menypunktet
Innstillinger, velg deretter Varslinger

Finn bilag i Arkiv

Dato:
Fra:
Emne:

31.07.2015
Banken

Fjernes:

29.01.2016

Aktiver varslinger om mottatt post

Lån

Hei!

Denne overføringen er gått til Leiv Asbjørn Sønderlands konto 5398 10 51641
01.07 Føleide Lars Rune 90.000,00 01.07.13 01.07 504701041

Medlåntaker har samme rettigheter til å trekke på et rammelån via nettbanken som hovedlåntaker
Vennlig hilsen
Gunnar Bråthen
04800 - Vi har åpent hele døgnet, alle dager
DNB Bank ASA
Følg oss på: Twitter | Facebook

Sendt 31.07.2015 18:47:32
Emne SV: Lån
Hei Anne Lise, Får ikke du opp historikken på denne tråden? Jeg er som sagt interessert i overføringen på kr
90.000, 01.07.2013 med referanse 107001. Fint om jeg kan få et eget vedlegg med all informasjon dere har på
denne overføringen. Og jeg fikk ikke svar på spørsmålet mitt: Kan medlåner ta ut penger av rammelån uten
samtykke fra hovedlåner? Takk!

© DNB
https://www.dnb.no/segp/apps/postkasse/oversikt?printmessage=yes&printme=yes&fetchcontent=no
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Avtale
mellom
Lars Rune Føleiede som representer eier av gru. 149 bru. 995 og
tidligere eier Tommy Pedersen

1. Eier av gru. 149 I 995 overtar disposisjonsrettet til snekkerverkstedet
2. Det presiseres at snekkerverkstedet overtas som det står, inkl. feil og mangler. Bygget
er ikke godkjent av noen som helst og er oppført som lager Isnekkerverksted.
3. Provisorisk strøm tilførsel vil bli avkoblet ved overtagelse 1. november 2010. Nytt
punkt for eventuelt prov. strøm må være fra Lyngveien 40.
4. Snekkerverkstedet skal kun benyttes som lager /hobbyrom og skal ikke leies ut eller
bebos av personer.
5. Det vil bli ryddet og kostet i snekkerverkstedet, men skaper, hyller og bord tilfaller
eier av gru. 149 bru. 995.
6. Avtalt sum for å overta snekkerverkstedet er kr 70.000 og skal innbetales ved
overtagelse l. november 2010.
7. Denne avtale skal tinglyses og kostnadene ved tinglysing fordeles på begge parter.
8. Eier av gru. (Vera Pedersen) skal fortsatt ha rett til å benytte stien mellom gru 701
og 901 så lenge familien pedersen eier gru. XXX
9. To stk røde tredører tilfaller Tommy Pedersen og overleveres ved signering av denne
avtalen.
10. Eier av gru 149 bru. 995 signerer skjøte vedr. tiltransportering av 149 m2 tomt som
tilfaller bru. 149 bru. 701 Vårveien 51.
11. Eier av gru 149 bru. 995 sier fra seg evt. fremtidige erstatningskrav vedr. at den
opprinnelige avtalen ikke var klar nok skrevet, og kunne misforstås til å tro at den
opparbeidede tomten også var beskrevet som plen på nedsiden av anvist gjerde.

Eier av gru Lars Rune Føleide
Oslo,
September 2010

Tommy Pedersen

Til:
FØLEIDE, LARS RUNE
Fra:
Banken
Emne: Kredittvurdering
Mottatt: 06.09.2014 22:02:19
Gjenpartsbrev kredittopplysninger
Vår ref.: 694210stp801
Skandiabanken har foretatt en kredittvurdering av deg. Dersom du har spørsmål om
årsaken til at det er foretatt en kredittvurdering eller spørsmål om en konkret søknad e.l., ber
vi om du tar kontakt med Skandiabanken.
Bisnode Credit AS, tidligere AAA Soliditet AS, er et kredittopplysningsbyrå underlagt
konsesjon gitt av Datatilsynet og er pålagt å følge personopplysningslovens bestemmelser.
Ifølge Personopplysningsforskriftens § 4-4 er det vår plikt å informere om at det har vært
foretatt en kredittvurdering av deg, og hvilken informasjon som er utlevert til vår kunde.
Kredittvurdering benyttes i stor grad ved søknad om kort, lån, kontoåpning og andre forhold
hvor man har/får et økonomisk mellomværende.
Skandiabanken har benyttet en automatisert løsning for å beregne en score som skal angi
en sannsynlig risiko for at en person skal pådra seg en betalingsanmerkning i fremtiden,
men har selv ingen innflytelse på scoreberegningen. Din score beregnes av Bisnode på
bakgrunn av en analyse av statistisk informasjon om alle kredittaktive personer. For mer
informasjon om score se www.bisnode.com. De opplysninger vi har registrert om deg er
listet opp nedenfor.
Skandiabanken har benyttet en modell som beregner en scoreverdi mellom 1 og 100, der
100 indikerer den statistisk laveste kredittrisikoen. Modellen deler den norske befolkningen
inn i 100 like store grupper, og din scoreverdi er satt til 19.
Vi gjør oppmerksom på at våre kunder bruker informasjonen fra oss ulikt, og det er derfor
den enkelte kunde som foretar den endelige beslutningen.
Ved mistanke om misbruk av personinformasjon må Skandiabanken kontaktes. Vi kan om
ønskelig være behjelpelig med å legge inn en kredittsperre på ditt navn. Se også
informasjon om ID-tyveri på www.idtyveri.info
Følgende informasjon finnes registrert om deg i vår database:
Betalingserfaring / Frivillige pantstillelser:
Intet negativt registrert
Næringsinteresser:
Eierforhold/Ansvarsforhold:
993193410 DEXTI DA
DA
987034793 NETSPIDER v/ Lars Rune Føleide ENK 1
987034793 NETSPIDER v/ Lars Rune Føleide ENK 20
993193410 DEXTI DA
DA 20
Eierforhold oppdateres i hovedsak på grunnlag av sist innleverte årsberetning til
Regnskapsregisteret
Ansvarsforhold oppdateres på grunnlag av registrert firmaattest i Foretaksregisteret
Kodeforklaring selskapsformer/ansvarsforhold:
DA
DELT ANSVAR
ENK ENKELTPERSONFORETAK

1
20

Innehaver
Daglig leder

Data fra skatteoppgjøret:
År
Netto formue Alminnelig inntekt Skatt Klasse
2012 0
336583
102363 1
2011 0
186819
71390 1
2010 0
268639
90893 1

Kommune
OSLO
OSLO
OSLO

De oppgitte ligningstall skal være lik det som står på din ligningsattest, men omfatter kun
inntekt på det norske fastland. Feil som skyldes endret skatteoppgjør vil bli korrigert dersom
vi får tilsendt kopi av ditt endrede skatteoppgjør. Du vil da motta en ny utskrift.
Nyere ligningstall oppdateres når disse legges ut offentlig hver høst.
Dersom du har spörsmål om den informasjonen som er registrert om deg eller mener den er
feil ber vi deg ta kontakt med:
Bisnode Credit AS, Databank, Pb 1419 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 815 00 960 (Henvendelser besvares hverdager i tiden 0900 - 1400)
Telefax: 22 45 93 03
Mail: ksp.no@bisnode.no
Banken
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Værvarsel for Oslo (Blindern) målestasjon, Oslo (Oslo) – yr.no

Værvarsel for

Oslo (Blindern) målestasjon, Oslo (Oslo)

Sist oppdatert kl 11:50. Ny oppdatering ca. kl 18:00

I dag, torsdag 06.08.2015
Tid

Varsel

Temp.

Nedbør

kl 14–18

20°

0 mm

kl 18–24

20°

0 mm

Vind
Lett bris, 4 m/s fra sør

Lillehammer

Svak vind, 4 m/s fra sørsørvest

Hamar

I morgen, fredag 07.08.2015
Tid

Varsel

Temp.

Nedbør

kl 0–6

14°

0 – 0,2 mm

kl 6–12

14°

0 – 1,8 mm

kl 12–18

17°

0 – 0,1 mm

kl 18–24

19°

0 mm

Flå kommune

Vind
Flau vind, 1 m/s fra sør

Flau vind, 2 m/s fra nordnordøst

Oslo (Blindern) målestasjon
Flau vind, 1 m/s fra sør

Varsel

Temp.

Fredrikstad
Drangedal
Nedbør

kl 0–6

15°

0 mm

kl 6–12

14°

0 mm

kl 12–18

20°

0 mm

Vind
Flau vind, 2 m/s fra sør

i dag kl 14

Risør
Flau vind, 1 m/s fra sør

Meteorologens tekstvarsel
Svak vind, 2 m/s fra sørsørvest
TORSDAG

22°

kl 18–24

Askim

Notodden

Svak vind, 2 m/s fra sørsørvest

Lørdag, 08.08.2015
Tid

Hurdal kommune

Østlandet Sørlig bris. I ettermiddag spredte regnbyger.
For øvrig opphold og perioder med sol.

Svak vind, 4 m/s fra vest

0 mm

FREDAG

Værsymbolet gjelder for hele perioden, temperatur og vindvarselet er for det første
tidspunktet. Slik forstår du varslene på yr.no.

Østlandet Sørlig bris, frisk bris på kysten. Skiftende
skydekke. Enkelte regnbyger. Utrygt for torden. Om
kvelden opphold og til dels pent vær sør for Mjøsa.

Observasjoner fra de nærmeste målestasjonene
Vær

Temp.

Vind

Temperatur siste 30 døgn

Flau vind, 1,5 m/s fra vest
sørvest

16,5°
kl 11

LØRDAG

0,0 km fra Oslo (Blindern) målestasjon

Oslo (Blindern) målestasjon, 94 moh.

kl 12

kl 12

Sol og måne, 06.08.2015

Mer statistikk for Oslo (Blindern) målestasjon

Sol

Bygdøy målestasjon, 15 moh.

Vær

Temp.

4,6 km fra Oslo (Blindern) målestasjon

Vind

Måne

Soloppgang 05:09

Månen opp 23:31

Solnedgang 21:35

Månen ned 13:53

Temperatur siste 30 døgn

Har varslene vært gode de siste dagene?

17,3°

98 prosent av temperaturvarslene siste tre dager
har vært gode eller svært gode.

kl 12
Mer statistikk for Bygdøy målestasjon

Tryvannshøgda målestasjon, 514 moh.

Vær

Østafjells Vestlig bris, kan hende kuling på kysten.
Enkelte regnbyger nord for Oslo, ellers til dels pent vær.
Litt lavere temperatur i nord, ellers uendret eller litt
høyere temperatur.

Temp.

5,5 km fra Oslo (Blindern) målestasjon

Vind

Temperatur siste 30 døgn

Svak vind, 1,8 m/s fra sør

12,4°
kl 12

kl 12

De tre siste dagene har:
85 prosent av temperaturvarslene vært
svært gode (mindre enn 2 grader feil)
13 prosent av temperaturvarslene vært
gode (2–3 grader feil)
2 prosent av temperaturvarslene vært lite
gode (mer enn 3 grader feil)
varslene i gjennomsnitt vært 1 grader feil
Temperaturvarslene er sammenlignet med
observasjonene fra Oslo (Blindern)
målestasjon.

Mer statistikk for Tryvannshøgda målestasjon

Nedbør siste uke

Døgnnedbør i millimeter

Tor
06.08

Ons
05.08

Tir
04.08

Man
03.08

Søn
02.08

Lør
01.08

Fre
31.07

Tor
30.07

Oslo (Blindern)

0,3

55,6

0,0

1,7

9,3

0,1

0,1

2,2

Tryvannshøgda

0,1

44,2

0,0

0,1

8,7

1,2

0,0

4,0

Informasjonen om hvor riktige varslene er
under utvikling, les mer om hvilke planer som
finnes og hvordan vi beregner hvor godt
varslene stemmer.

85%

13%
2%

Målingene gjelder siste 24 timer frem til kl 8 gjeldende dag. Les mer om nedbørsmålingene.

http://www.yr.no/sted/Norge/Oslo/Oslo/Oslo_(Blindern)_m%C3%A5lestasjon/
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1. desember 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Advokat Espen Kheradmandi
Huseiernes Landsforbund
Fred. Olsens gate 5
0152 Oslo

Frivillig salg av Lyngveien 40 for større utbytte
Føleide sendte 30. november en invitasjon til Sønderland om frivillig salg:
Hei Nils,
Jeg er i Oslo. Kan vi møtes i kveld?
Tar med en nøytral megler for et siste forsøk på å få til en fredelig løsning. Jeg er villig til
å legge boligen ut for frivillig salg i januar. Med en prislapp på under kr 10 millioner
burde det være mulig å få til en heidundrendes budrunde.
Tar toget videre kl 23:00
Mvh Lars Føleide
Fikk til svar av Nils Martin Sønderland:
Det er utenkelig for meg å skulle samarbeide med deg om eit frivillig salg (noko eg
brukte ca. fire år på å få til i perioden 2011-2015 før eg til slutt ga opp) av Lyngveien 40
på bakgrunn av din hårreisande oppførsel over fleire år i tilknytning til vårt sameige som
har medført at eg har mista absolutt all tillit til deg.
Senere på kvelden sender Føleide denne meldingen:
Vi møttes på Grønland våren 2015, hvor jeg inviterte deg til å møtes som gode
barndomsvenner og bestevenner vi alltid har vært.
Eneste betingelsen jeg hadde for å møtes var at vi skulle møtes som gode venner og
ikke snakke om noe relatert til huset.
Likevel bryter du den ene betingelsen jeg hadde og viser prospekt fra meglere du hadde
vært i kontakt med.
Det opplevde jeg som sårende	
  

Umiddelbart etter det som skulle være et hyggelig og uforpliktende møte, så tar du ut en
begjæring om oppløsing av et sameie du ikke klarte å dokumentere eksistensen av.
Følgelig ble begjæringen avvist.
Banken henter sin verdivurdering fra Eiendomsverdi.no, og kunne opplyse høsten 2016
at verdien er nærmere 13 millioner og høsten 2017 har verdien steget til nærmere 15
millioner.
	
  

For at vi skal komme nærmere verdien på kr 15 millioner er frivillig salg en forutsetning.
Du trenger ikke ha tillit til meg for at vi skal kunne selge frivillig.
Jeg har allerede engasjert en megler fra Krogsveen, så det gjenstår bare din aksept og
tillatelse - slik at vi begge kan oppnå et større utbytte.
Jeg har som nevnt engasjert en nøytral megler. Er det mulig for deg å ta en kopp kaffe
med denne personen?
Sønderland hadde ikke svart i løpet av formiddagen 1. desember.
Føleide sender ettermiddagen 1. desember en ny melding:
Prisene på Obos-boliger har falt bratt så langt i år, men de to siste månedene har det
roet seg.
Prisene på Obos-boliger i Oslo har falt 8,2 prosent hittil i år
...men nå stiger prisene igjen.
Prisene på brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo steg med 0,2 prosent i november.
Det kommer frem i en pressemelding fra Obos fredag.
https://www.dn.no/nyheter/2017/12/01/1049/Eiendom/prisene-pa-obos-boliger-i-oslo-harfalt-82-prosent-hittil-i-ar

Bunnen er nådd Nils.
Så et frivillig salg på nyåret vil garantert gi et større utbytte!
Mvh Lars
I media er det bred enighet om at bunnen i boligprisfallet er nådd. Ber derfor advokat Espen
Kheradmandi komme med en profesjonell vurdering overfor Nils Martin Sønderland hvorvidt han
kan forvente større utbytte ved et frivillig salg – og om det er en forutsetning at Sønderland skal
kunne ha tillit til Føleide for at det skal kunne bli gjennomført et frivillig salg.
Oktober gav en sesongkorrigert oppgang på 0.4% (bilag 1) og nå stiger Obos-tilknyttede boliger
i Oslo med 0.2% i november (bilag 2).
Partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret tror prisbunnen kan være nådd for
denne gang (bilag 3)
https://www.dn.no/nyheter/2017/12/01/1226/Eiendom/-tror-boligprisene-er-tilbake-pavekstsporet-i-2018-men-blir-ikke-overrasket-om-det-skjer-for

	
  

Pilene peker oppover for norsk økonomi (bilag 4)
Norsk PMI er på sitt sterkeste nivå siden juli. Tallene indikerer nå at industriaktiviteten
akselererer igjen.
https://www.dn.no/nyheter/2017/12/01/0900/Industri/pilene-peker-oppover-for-norskokonomi
Flere gode nyheter (f.eks boligprisstatistikk fra Eiendom Norge) er ventet mandag 4. desember.
Føleide bekrefter herved at han ønsker et frivillig salg med første visningshelg januar 2018.

1. desember 2017

______________________
Lars Føleide

	
  

Hei kjære 24-leer
Vi har oppdaget at du lokkerer annoner. Vi i 24 hadde att tor pri på om du
hviteliter o lik at vi kan finaniere vår journalitikk med reklame og fortette
å være en grati nhetkilde.

kru på annoner
Gjelder kun for 24

oligpriene falt 0,2 proent i
oktoer
oligpriene er nå 0,7 proent høere enn for et år iden.

Ingvild agmoen
(24) Puliert: 11:02 - 03.11.2017, Oppdatert: 13:25 - 03.11.2017

Oktoer 2017 var en måned med hø aktivitet i oligmarkedet, vier ferk oligpritatitikk fra iendom Norge.
Fra eptemer til oktoer gikk oligpriene ned med 0,2 proent. Korrigert for eongvariajoner fikk vi en prioppgang fra måneden før på
0,4 proent.
oligpriene er nå 0,7 proent høere enn for et år iden.
– Med en eongkorrigert vekt i de najonale priene i oktoer å utviklet markedet eg terkere enn forventet, ier adminitrerende
direktør Chritian Vammervold Dreer i iendom Norge.
Han legger amtidig til at det er for tidlig å i om det er egnnelen på et trendkifte vi er.

Hitorik vak måned

Det var ventet at oligpriene ville vie en nedgang fra eptemer til oktoer. DN Market ventet en nedgang på 0,5 proent, jutert for
eongvariajoner. Nordea Market ventet en nedgang på 0,4-0,5 proent.
Oktoer er hitorik ett ingen god måned for oligmarkedet. I fjor le unntaket: Da teg oligpriene nominelt med 0,6 proent fra
måneden før, en eongjutert økning på hele 1,4 proent.
aken fortetter under grafen.

Årlig boligprisutvikling
Utvikling i boligprisene på landsbasis målt i oktober måned.
Nominelt
1,4 %

Sesongkorrigert

1,2 %
1%
0,8 %
0,6 %
0,4 %
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0%
-0,2 %
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-0,8 %
-1 %
-1,2 %
-1,4 %
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okt. 2017

Source: Eiendom Norge • Created with Datawrapper

Det er olgt veentlig flere oliger i oktoer i år enn oktoer i fjor – en økning på 8,2 proent, ifølge pritatitikken. Det er en god indikator
på aktiviteten i markedet, påpeker Dreer.
Hittil i år er det olgt 76.339 oliger, noe om er tilnærmet likt om i 2016.
– n årak til økningen i antall alg i oktoer er uikkerheten om har preget oligmarkedet den ite tiden, noe om har ført til en kraftig
redukjon av alget i noligmarkedet. Det er annnlig at mange av de om vurderer kjøp av ne oliger nå har eveget eg over i
ruktoligmarkedet, ier Dreer.
Det er amtidig litt lagt ut flere oliger for alg i Norge. I oktoer le det lagt ut 9.013 oliger for alg, 3,4 proent flere enn i amme måned
i fjor.
Hittil i år er det lagt ut 88.875 oliger for alg, 8,1 proent flere ammenlignet med i fjor.
Dreer påpeker at utudet av oliger har økt over tore deler av landet i oktoer, og at tiludiden er etdelig høere enn i fjor.
– Vi er tendener til at økningen i tiludiden moderer eg i de tørte ene. Det lir derfor ektra pennende å e hvor me av
tiludiden om vil li tatt unna før nttår, ier Dreer.

jekk oligpriutviklingen i norke er
I overikten under er du den nominelle oligprivekten for ulike norke er i oktoer.
Du kan ogå jekke priutviklingen det ite året, og hva hver kvadratmeter koter i nitt nå.
OLO: Oktoer: -1,8 proent. ite 12 mnd.: -2,8 proent. Pri per m²: 68.618.
FRDRIKTAD: Oktoer: +0,3 proent. ite 12 mnd.: +7,7 proent. Pri per m²: 28.855
MO: Oktoer: +0,4 proent. ite 12 mnd.: +9,2 proent. Pri per m²: 35.313
ARPORG: Oktoer: +0,0 proent. ite 12 mnd.: +4,6 proent. Pri per m²: 25.370
HAMAR: Oktoer: +0,1 proent. ite 12 mnd.: +4,6 proent. Pri per m²: 32.406
LILLHAMMR: Oktoer: -0,2 proent. ite 12 mnd.: 4,3 proent. Pri per m²: 32.423

DRAMMN: Oktoer: -0,4 proent. ite 12 mnd.: +6,8 proent. Pri per m²: 40.203
aken fortetter under annonen.
LARVIK: Oktoer: -0,7 proent. ite 12 mnd.: +0,4 proent. Pri per m²: 24.179
ANDFJORD: Oktoer: -0,1 proent. ite 12 mnd.: +1,6 proent. Pri per m²: 26.114
TØNRG: Oktoer: +0,2 proent. ite 12 mnd.: +4,3 proent. Pri per m²: 34.185
PORGRUNN: Oktoer: -0,2 proent. ite 12 mnd.: +3,8 proent. Pri per m²: 22.949
KIN: Oktoer: -0,4 proent. ite 12 mnd.: +3,3 proent. Pri per m²: 21.965
KRITIANAND: Oktoer: -0,6 proent. ite 12 mnd.: -1,1 proent. Pri per m²: 30.260
ANDN: Oktoer: -0,5 proent. ite 12 mnd.: -1,5 proent. Pri per m²: 31.829
TAVANGR: Oktoer: -0,4 proent. ite 12 mnd.: +0,9 proent. Pri per m²: 38.304
HAUGUND: Oktoer: -0,4 proent. ite 12 mnd.: -1,4 proent. Pri per m²: 22.027
RGN: Oktoer: -1,5 proent. ite 12 mnd.: -2,6 proent. Pri per m²: 42.509
ÅLUND: Oktoer: -1,0 proent. ite 12 mnd.: -0,6 proent. Pri per m²: 30.737
TRONDHIM: Oktoer: -1,1 proent. ite 12 mnd.: -0,4 proent. Pri per m²: 44.712
ODØ: Oktoer: -1,0 proent. ite 12 mnd.: +2,7 proent. Pri per m²: 36.323
TROMØ: Oktoer: -0,9 proent. ite 12 mnd.: +0,9 proent. Pri per m²: 45.275
NITT NORG: Oktoer: -0,2 proent. ite 12 mnd.: 0,7 proent. Pri per m²: 39.898
oligmarkedet

Prisene på Obos-boliger har falt bratt så langt i år, men de to siste månedene har det roet seg. Foto: Gorm K.
Gaare

Prisene på Obos-boliger i Oslo
har falt 8,2 prosent hittil i år
...men nå stiger prisene igjen.
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Boligpriser
Klikk på kartet for å søke på boligpriser i et område du er interessert i.
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Prisene på brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo steg med 0,2 prosent i november.
Det kommer frem i en pressemelding fra Obos fredag.
I november var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede
boliger i Oslo-området 58.314 kroner. Kvadratmeterprisen er 0,2 prosent høyere enn i
oktober, og 6,1 prosent lavere enn i november 2016.
– Prisene holder seg på samme nivå som i foregående måned, men en måned er et altfor kort
tidsperspektiv til å trekke noen klare konklusjoner. Vi må vente noen måneder til før vi vet
om dette er en vedvarende trend eller om det bare er en kort pust i bakken. Omsetningen er
fortsatt på et høyt nivå, faktisk høyere enn i november for et år siden, sier konsernsjef Daniel
Kjørberg Siraj i Obos.
Hittil i år har prisene for brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området falt med 8,2
prosent.
For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obostilknyttede boliger 51.519 kroner i november. Dette er uendret fra oktober, og 5,8 prosent
lavere enn i november 2016.
I november ble det foretatt 758 eierskifter i Obos-tilknyttede boliger mot 759 i oktober og
734 i november i 2016. (Vilkår)
Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer
her.


Obos-prisene stiger igjen. Det kan være en temperaturmåler, tror Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret. Foto: Per
Ståle Bugjerde

– Tror boligprisene er tilbake på
vekstsporet i 2018, men blir
ikke overrasket om det skjer før
Partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret tror prisbunnen kan være nådd for
denne gang.
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– Helt klart overraskende tall!
Det sier partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret om prisveksten på Obos-boliger i Osloområdet i november.
Obos-prisene har riktig nok falt 8,2 prosent hittil i år, men i november steg prisene med 0,2
prosent.
– Hverken november eller desember er noen gode boligsalgsmåneder, så dette er
overraskende. Og det kan være en temperaturmåler, sier Øye.
Selv om boligprisene har falt mye i Oslo de siste månedene, kan det utelukkende være snakk
om psykologi og at boligprisene allerede er så høye som de er, påpeker Øye.
– Vi må ikke glemme at boligprisene her i hovedstadsområdet har steget veldig bratt de siste
par årene, og i år har vi ått en korreksjon. Det kan være at det stopper her. Vi tror
boligprisene er tilbake på vekstsporet i 2018, men jeg blir ikke overrasket om det skjer før,
sier han.

«Putrer og går»
– Vil dette si at prisbunnen nå kan være nådd?
Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer
her.


– Ja, den kan være nådd for denne gang. Det blir spennende å se om boligprisene som
Eiendom Norge presenterer neste uke viser samme utvikling, men av erfaring vet vi at Obosprisene er en god temperaturmåler på markedet, sier Øye.
Han peker på at boligmarkedet i Oslo-området «putrer og går» til tross for at det går tregere
enn i or.
– Vi har hatt så mange år med etterslep i produksjonen av nye boliger at det fortsatt er stor
etterspørsel. Folk ﬂytter, gifter og skiller seg uavhengig av boligprisene, og selv om vi ﬁkk en
dipp, fungerer boligmarkedet godt, sier han.

Psykologien i markedet ikke bra
Øye blir litt oppgitt over at «alle nordmenn vil være lure, men vil være lure samtidig», og at
psykologi spiller en så stor rolle i boligmarkedet.
– Når frykten øker og boligprisene faller, faller de enda mer, fordi da blir frykten enda større.
Det blir en evig berg-og-dal-bane, og slik vingling er ikke bra for markedet. Ujevnheter og
spark nedover fører bare til brems i boligbyggingen, og at boligprisene blir enda høyere. For
det vi har sett nå er jo prisfall som ikke har rotfeste i konjunkturbildet. Renten er lav og
økonomien i Norge går bra, forklarer Bjørn-Erik Øye. (Vilkår)
Les også: SSB: Boligprisene vil falle i ett år til
Les også:
De hemmelige vinene du kan kjøpe i dag
Stordalen selger fem hoteller
– Nå skal det ganske mye til før kronen styrker seg

Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer
her.


Produksjonsveksten tar seg ytterligere opp i norske bedrifter. Foto: Eivind Senneset

Pilene peker oppover for norsk
økonomi
Norsk PMI er på sitt sterkeste nivå siden juli. Tallene indikerer nå at
industriaktiviteten akselererer igjen.

Line Kaspersen FØLG MEG
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Forventningsundersøkelser blant innkjøpssjefer, de såkalte PMI-indeksene, blir fulgt svært
nøye i ﬁnansmarkedene, og fredag kom norsk PMI inn overraskende sterkt: Den steg til 57,1
i november fra 54,8 i oktober.
Dette er den høyeste indeksverdien siden juli, noe som er et klart tegn på at
industriaktiviteten akselererer igjen.
Det var oppgang i alle delindeksene, men de viktigste bidragene kom fra ordre- og
sysselsettingsindeksene.
Produksjonsindeksen steg til 57,2 i november fra 56,8 i oktober.
Dermed ser det ut til at produksjonsveksten tok seg ytterligere opp i november.
Indeksen utarbeides av Danske Bank Norge og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (Nima)
hver måned.

Flere bedrifter øker produksjonen
Detaljene viser at bedringen i hovedsak skyldes at ﬂere bedrifter nå melder om økende
produksjon.

PMI-indeksene
* Forventningsundersøkelser blant
innkjøpssjefer, de såkalte PMIindeksene, blir fulgt svært nøye i
ﬁnansmarkedene verden over. De
ﬂytter gjerne både aksje-, rente- og
valutamarkedene umiddelbart om de
avviker mye fra forventningene.
* Grunnen er at de har vist seg å gi
presis og pålitelig informasjon om
den økonomiske utviklingen lenge
før andre statistikker fanger opp
endringer.
* Selv om indeksene bygger på
omfattende undersøkelser gjort
blant et stort utvalg bedrifter, er
indeksen i seg selv enkel å forstå.
* Utgangspunktet er at tallet 50
markerer skillet mellom økende og
fallende aktivitet. Jo nærmere 100,
desto ﬂere bedrifter melder om
økende aktivitet. Indeksene er

Ordreindeksen steg til 58,5 i november fra 55,6 i oktober.
Dermed økte ordreinngangen raskere enn i oktober.
Detaljene viser at det var en oppgang i ordreindeksene
både til hjemme- og eksportmarkedet. Begge
delindeksene er nå på sitt høyeste nivå siden juli.

Sterk vekst i sysselsettingen
Sysselsettingsindeksen steg til 55,5 i november fra 52,3 i
oktober.
Dette er den høyeste indeksverdien siden mars 2012.
De faktiske industrisysselsettingstallene hadde sin første
positive kvartalsvekst på over tre år i tredje kvartal, og
disse tallene tyder på at denne trenden vil forsterkes i
erde kvartal.
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg til 59,0 i
november fra 54,6 i oktober.
Dette er den høyeste indeksverdien siden desember

2010, noe
som er
interessant
lengre
Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning
av innhold
og annonser
og for ettersom
å videreutvikle
våre tjenester. Les mer
her.

leveringstid
henger
historisk godt sammen med høyere

dessuten bygget opp på samme
måten over hele verden, noe som
gjør dem enkle å sammenligne.
* Selve samleindeksen er bygget opp
av ﬂere underindekser, som gir mer
detaljert informasjon om hvordan
bedriftene oppfatter utviklingen i
blant annet ordreinngang,
produksjon, sysselsetting og
lagerbeholdning.

kapasitetsutnyttelse.

Tror den svakeste perioden er tilbakelagt
De sterke tallene kom overraskende på markedet:
– PMI kom inn mye bedre enn ventet. Men vi har sett at
indeksen kan svinge ganske mye fra måned til måned, og
PMI i andre land har vist en klart sterkere utvikling enn
produksjonsindeksene har vist. Derfor vil vi være
varsomme med å tolke hvor sterke disse tallene egentlig
er, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til

DN.
Han peker likevel på at PMI-indeksen over tid har vist en viss oppgang for industrien i Norge.
– Det kan virke som den svakeste perioden nå er tilbakelagt, sier Aamdal.
Han tror ikke at det siste kronefallet kan ha hatt så stor gjennomslag for PMI denne gang,
men peker på at kronen har holdt seg svak i hele år.
– Så svak krone kan nok ha spilt en rolle. En del bedrifter kan ha blitt mer optimistiske som
følge av svak kronekurs, men vi må ikke glemme at norske bedrifter er forskjellige, og det er
ikke alle som påvirkes av kronekursen, sier seniorøkonomen.
Kronen er nå på sitt svakeste nivå siden ﬁnanskrisen.
Overraskende svake shoppingtall ga torsdag kraftig utslag for kronen, og valutaanalytikere
utelukker ikke at kronen kan svekke seg ytterligere frem mot nyttår.
For nordmenn som skal på juleferie i euroland er dette dårlig nytt, men for norske
industribedrifter som lever av eksport til europeiske land er den svake kronen i mange
tilfeller positivt. (Vilkår)
Les også:
November er den svakeste måneden for kronen noensinne
Industrien smiler over svak krone
Kronen på sitt svakeste siden ﬁnanskrisen
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HS Eiendom AS
Taksering - Eiendomsutvikling
Hestehagen 39
1394 Nesbru
Mobil : 97792050
Faks : 66781335
E-mail: jarle.staernes@c2i.net

Verdi- og lånetakst
over
Lyngveien 40
1182 OSLO
Gårdsnr. 149 Bruksnr. 160

OSLO KOMMUNE

Utført av:

Jarle Stærnes
Ing./MNTF
Kontorfellesskapet Aker Takst AS

Oppdrag 2007153 Befaringsdato: 28.08.07

HS Eiendom AS

Verdi- og lånetakst over
Lyngveien 40
1182 OSLO
Gårdsnr. 149 Bruksnr. 160
OSLO KOMMUNE

Oppdrag og forutsetninger
Verdi- og lånetakst over enebolig med garasje.
Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til
andre aktører i eiendomsbransjen.
Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell befaring
uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en
tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom
dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp.
Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er
eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder
ikke for rene forretnings- og næringsbygg.

Takstmannen er ikke kjent med andre forhold som kan begrense verdien ved salg eller
omsetning av eiendommen, enn det som er nevnt i takstdokumentet.
Når boligen er møblert er en del flater tildekket av hvitevarer, skap, møbler, tepper etc. Disse flyttes ikke
av takstmannen og kan bety at skader som er tildekket ikke fremkommer i takstrapporten.
Skader, feil og mangler er avhengig av de forskrifter og byggeskikk som gjaldt da bygget ble satt opp.
Normal slitasje og elde blir tatt hensyn til i verdifastsettelsen.

Sammenfattet beskrivelse
Innholdsrik enebolig med garasje og innredete rom i u. etg. som for tiden er utleid.
Boligen ligger i et attraktivt og meget veletablert boområde på Simensbråten ved Ekeberg.
Rolig og barnevennlig i blindvei.
Det er gode rekreasjonsmuligheter i området med bl.a. Ekebergsletta med turmuligheter og idrettsanlegg.
Kort vei til forretninger og kjøpesentere på Ryen, Ekerberg og Manglerud.
Solrik og pent opparbeidet tomt med plen, busker og frukttrær. Skiferbelagt terrasse med utg. fra kjøkken.
Stor overbygget terrasse på ca. 35 m² med utg. fra stue. Asfaltert adkomst fra gate til garasje.
Gode offentlige kommunikasjonsmuligheter med buss og T-bane i nærområdet.

Markeds- og låneverdi
Markedsverdi (normal salgsverdi):

Kr

8 500 000

Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi):

Kr

7 200 000

Nesbru, 29.08.07

.....................................
Jarle Stærnes
Ing./MNTF
Kontorfellesskapet Aker Takst AS
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Adresse: Lyngveien 40, 1182 OSLO

Rekvirent
Rekvirert av:

Lars Føleiede Tlf.: Mob. 98454499

Besiktigelse, tilstede
Dato: 28.08.07

- Jarle Stærnes Takstmann Tlf.: 97792050
- Lars Føleiede

Dokumentkontroll
Dokumenter fremvist: Tidligere takst
EDR
Andre dok./kilder:
Eier
Eiendomsdata
Hjemmelshaver:
Tomt:

Dato 28.11.05
Dato 29.08.07
Dato 28.08.07

Konsesjonsplikt:
Adkomst:
Vann:
Avløp:
Regulering:

Lars Rune Føleide
Eiet tomt. Areal 930 m² Eier opplyser om at ca. 100 m² er under utskillelse fra
eiendommen, som etter utskillelsen vil være på ca. 680 m².
Nei
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Regulert

Forsikringsforhold
Forsikringsselskap:

Gjensidige NOR. Avtalenummer: 77484696

Bygninger på eiendommen
Eiet bolig
Byggeår:
Anvendelse:

1973. Eiendomsdata
Boligen er bebodd

Arealer og anvendelse
Boligarealet er angitt i henhold til målereglene i NS 3940 og Retningslinjer for arealmåling utarbeidet av NTF og NEF, uten
hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter
NS 3940.

Eiet bolig
Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Underetasje

129

118

1. etasje

165

129

Etasje

Boligareal
BOA m² Anvendelse

94 Trappegang, vaske-/tørkerom, rom innredet
som kjøkken, gang/bod med utgang til have,
soverom/stue, bad m/toalett, gang, dusjbad,
badstue og kjellerstue, samt bod.
Arealene er målt på stedet av takstmannen.
Gang/bod i forb. med utg. til have, vaskerom/tørkerom og bodareal er ikke måleverdig
ihht. Norsk Standard. Arealene er derfor ikke
medregnet i BOA.
129 Trappegang/entré, gang, bad, 2 soverom,
kjøkken m/utg. til have, stue/spisestue m/utg.
til terrasse/have og garasje. Garderobe i
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2. etasje

Sum bygning

79

74

373

321

tilknytning til det ene soverommet.
74 Trappegang, stue m/utg. til takterrasse
m/peis, gang, bad m/toalett, 2 soverom og
kontor/arbeidsrom. Garderobeskap i gang og
kott m/adgang fra hovedsoverom.
297

KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD
Eiet bolig
Lokalisering
Eiet bolig

Bygningsdel/beskrivelse
200

210
225

233

245

254

255

Bygning, generelt
Enebolig oppført i 1973, deler av bygningen er av eldre dato. Bygningen
er oppført i betong- og trekonstruksjoner.
Påkostninger:
De fleste himlinger og vegger er overflatebehandlet senere år.
Grunn og fundamenter
Støpt betongsåle, antas fundamentert til fjell/komprimerte masser.
Yttervegger
Grunnmur i betong og lettbetongblokker, pusset og malt. Forøvrig isolert
bindingsverk, kledd med liggende panel og behandlet.
Vinduer og dører i yttervegg
Vinduer og terrassedører fra 1973 og 1976.
Dobbel inngangsdør med glassfelt. heve/skyvedør til overbygget terrasse.
Garasje med vippeport.
Vedlikehold:
Enkelte punkterte vinduer.
Slitasje og elde i noen rammer og karmer.
Kledning/overflater innervegger
U. etg.: Panel, våtromspanel, malt glassfiberstrie og malte flater/puss.
1. etg.: Malt glassfiberstrie, panel, malte flater og fliser.
2. etg.: Tapet, malt glassfiberstrie og fliser.
Påkostninger:
Generell overflatebehandling er utført senere år.
Gulv og overflate
U. etg.: Parkett, tregulv, vinylbelegg og fliser.
1. etg.: Parkett, tregulv, vinylbelegg, teppe og fliser.
2. etg.: Parkett, tregulv, teppe og fliser.
Vedlikehold:
Normal bruksslistasje.
Noe skjevt gulv på kontor i 2. etg.
Himling og overflate
U. etg.: Panel, malt glassfiberstrie/puss og våtromspanel. I kjellerstue er
det synlige bjelker i tak.
1. etg.: Malt glassfiberstrie og panel.
2. etg.: Malt glassfiberstrie og panel.
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260

265

270

271

285

315

320

Yttertak
Trekonstruksjon tekket med glassert takstein.
Takterrassen har fliser på gulv.
Takrenner, nedløp og beslag i kobber.
Vedlikehold:
Taket er ikke ytterligere besiktiget.
Piper, plassbygde ildsteder m.v.
Murte, pussede piper fra kjeller til over tak.
U. etg.: Peisovn i soverom/stue og vedovn i kjellerstue. Parafinbrenner
med 2 kammer i kjeller og kanal til 1. etg.
1. etg.: Peisovn i stue/spisestue og åpen peis i stue.
2. etg.: Peisovn i stue og utepeis på terrassen.
Vedlikehold:
Takstmannen har ikke testet ildstedene. Teknisk tilstand av røykpipe er
ikke foretatt da dette må utføres av det stedlige feievesen.
Fast inventar, generelt
Plassbyggede garderobeskap i gang 2. etg.
Loftsluke/dør til kott fra hovedsoverom i 2. etg.
Kjøkkeninnredning
Sivesind innredning i heltre/finerte fronter.
Heltre benkeplater med nedfelt benkebeslag.
Gesims og lyslister.
Ventilator over komfyr.
Integrerte hvitevarer, komfyrtopp, stekeovn og oppvaskmaskin.
Fliser mellom over-/underskap.
Verandaer og terrasser
Overbygget terrasse med utg. fra stue 1. etg. på ca. 35 m².
Takterrasse med utg. fra stue i 2. etg. på ca. 13 m².
Skiferbelagt uteareal foran kjøkken.
Sanitærutstyr
U. etg. Bad med toalett, servant og dusj.
- Dusjbad med servant.
- Vaskerom med opplegg for vaskemaskin og tørkevifte.
- Badstue.
1. etg.: Bad med dusj, servant og toalett.
2. etg.: Bad med dusj, servant, toalett og bidét.
Påkostninger:
Bad i 2. etg. er delvis oppgradert i 2003. (Sluk fra 1973)
Vedlikehold:
De øvrige badene er av eldre årgang og tilfredstiller ikke dagens krav til
våtrom.
Takstmannen har ikke testet funksjonaliteten på utstyret.
Varme, generelt
Parafinbrenner, vedovner og el. oppvarming med panelovner.
El. varmekabler i gulv på følgende rom:
- 2. etg.: Bad.
- 1. etg.: Entré og kontor.
- U. etg.: Soverom/stue og bad.
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400

900

Vedlikehold:
Varmekildene er ikke testet utover registrering. Brendseltanker i stål
skal ihht forskrifter og miljøvern kontrolleres årlig.
Elkraft, generelt
Moderne sikringsskap med automatsikringer plassert i gang i 2. etg.
Hovedsikringer på 50 amp.
Vedlikehold:
Tilstanden er ikke vurdert utover den rene registreringen, da det er det
stedlige E-verk som godkjenner anlegg. Det bemerkes dog sterkt at eier
har ansvaret for å holde anlegget i orden. Jevnlig kontroll av el-anlegg er
alltid å anbefalle. Denne kontrollen vil det være naturlig å foreta ved
eierskifte.
Annet
Kabel-TV.
Bredbånd. (Fibernett er på trappene i området i flg. eier)
Brann- og tyverialarm med sladreeffekt til sentral, trådløst og
fjernkontroll.
Div. spot-/downlights ute og inne, bl.a. i stue, kjøkken og utv. takutstikk.
Styres med dimmere.
Utelys styres med fotocelle.

VERDIBEREGNING
Årlige kostnader
Ingen

Teknisk verdiberegning
Normale byggekostn.:

Teknisk verdi:

Normale byggek. (utregnet for hvert bygg som for nybygg):
Eiet bolig
Fradrag (utidsmessighet, alder, vedlikeholdsmangler,
gjenstående arbeider, tilstandssvekkelser):

5 940 000
450 000

Teknisk verdi uten tomtekostnader Kr:
Tillegg for normale tomtekostnader:

5 490 000
3 000 000

Teknisk verdi av takstobjektet Kr:

8 490 000

Markeds- og låneverdi
Markedsverdi:

Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr:

8 500 000

Låneverdi:

Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr:

7 200 000
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Grove juridiske overgrep
Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
To: Justis og beredskapsdepartementet <postmottak@jd.dep.no>
Bcc: Lars Føleide <Lars@injustice.legal>

Mon, Nov 27, 2017 at 6:10 PM

Kjære Justis og beredskapsdepartementet,
Ber om assistanse, da min rettssikkerhet ikke er ivaretatt.
Har tidligere meldt fra til Statsminister Erna Solberg, uten å få svar.
Oslo byfogdembete bestemte 2015 at Nils Martin Sønderland ikke fikk medhold i hans begjæring om oppløsing av sameie. Som skulle bare mangle siden undertegnede ene og
alene har stått i grunnboken siden 2006, og det foreligger ingen sameiekontrakt eller andre grunner for hvorfor Sønderland skulle begjære et ikkeeksisterende sameie for
oppløst.
På bakgrunn av et ugyldig rettsdokument gav dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen i 2017 medhold i begjæring om oppløsing av sameie.
Saksøker Nils Martin Sønderland har selv brutt loven i prosessen ved brudd på avhendingslova § 37 og § 38.
Og rettsmedhjelper Marius A. Rød har gjort flere lovbrudd.
Snakket med dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen på telefon i 8 minutter i dag, uten at retten kunne fortelle meg at de skulle gjøre sitt ytterste for at Finn annonsen blir
reaktivert.
Ber om at Justis og beredskapsdepartementet prioriterer denne saken før grov urett er et faktum og mange millioner kroner går tapt i maktmisbruk og økonomisk kriminalitet.
Se forøvrig brev (PDF) til Oslo byfogdembete, hvor brev til Erna Solberg er vedlagt.
På forhånd takk!


Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
 Forwarded message 
From: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
Date: 20171127 14:12 GMT+01:00
Subject: [16188655] Reaktivere Finn annonse
To: Oslo Byfogdembete <oslo.byfogdembete@domstol.no>, "Oslo byfogdembete (postmottak)" <obyfpost@domstol.no>, Ole Christian Wenstøp Sørensen
<ole.christian.wenstop.sorensen@domstol.no>, "Khoury, Marit Gjøvåg" <Marit.Gjovag.Khoury@domstol.no>
Cc: Erna Solberg <postmottak@smk.dep.no>
Hei,
Føleide fremmet en klage for Oslo byfogdembete i brev av 12. februar fordi advokat Rød 31. oktober deaktiverte Finn annonsen. Ber om at retten svarer på denne
klagen. Føleide ba medhjelper Marius A. Rød 17. november reaktivere Finn annonsen: www.finn.no/100983392
Denne har vært inaktiv siden 31. oktober. Retten og medhjelper er pålagt av tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11: Tvangsdekning i realregistrerte formuesgoder å gjøre en
innsats for å oppnå størst utbytte.
Føleide har også bedt Statsminister Erna Solberg om bistand (vedlegg 1) for at Finn annonsen skal ha status som aktiv under en aktiv budgiving, hvor nye budgivere vil være
medvirkende for å oppnå et større utbytte.
Ber om at Oslo byfogdembete instruerer rettsmedhjelper om å reaktivere Finn annonsen.


Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway

www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide

2017 Oslo Byfogdembete Reaktivere Finn annonose med vedlegg.pdf
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Automatisk svar: Grove juridiske overgrep
Postmottak JD <postmottak@jd.dep.no>
To: "zyronbackup@gmail.com" <zyronbackup@gmail.com>

Mon, Nov 27, 2017 at 6:12 PM

Dette er en automatisk generert epost.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart s? snart som mulig.
Epostmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800  1500.
Dette er ein automatisk generert epost.
Om f?respurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare s? snart som mogleg.
Epostmottaket er betent m?ndag til fredag mellom kl 0800  1500.
This is an automatically generated email.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
Email reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.
For kontakt med politisk ledelse utenom ?pningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.
________________________________
Denne eposten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan vaere belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom eposten er feilsendt, vennligst slett den og
kontakt Justis og beredskapsdepartementet.
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Ministry of Justice and Public Security, Norway, immediately.

24. november 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Statsminister Erna Solberg
Postboks 8129 Dep
0032 Oslo

Juridisk overgrep fra Oslo byfogdembete og rettsmedhjelper
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Føleide gjorde Statsminister Erna Solberg oppmerksom på at norske dommere ikke følger
norske lover 22. mai 2017 (bilag 1) etter å ha videresendt et brev av 21. mai (bilag 2) til
stortingsrepresentant Jonas Gahr Støre med teksten:
Hei Erna,
Som representant som en av de 3 statsmaktene føler jeg at du bør bli kjent med at
det finnes dommere ved den dømmende makt som ikke følger norsk lov.
Det sier seg selv at vi kan ikke bo i et land hvor vi har lover for ikke følges, så jeg vil
tro at dette er noe du ønsker å ordne opp i.
På forhånd takk!
Jeg fikk ingen svar.
24. oktober 2017 fikk du en ny henvendelse med tittelen ”HASTER: Dommer ved Oslo
byfogdembete svarer ikke på henvendelser” (bilag 3) med et brev av 19. oktober sendt til
Oslo byfogdembete som vedlegg (bilag 4). I eposten skrev jeg:
Hei Erna,
Tingrettsdommer Arild Nesdal gjorde 10. oktober 2016 en grov feil, med den
virkningen at rettsdokumentet som ble produsert ikke er gyldig.
Det stoppet ikke dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen avsi hans kjennelse 8.
mars 2017, selv om rettsgrunnlaget ikke oppfyller krav i tvisteloven § 19-11 og er
også i strid med avtaleloven § 30, § 31 og § 36.

	
  

Jeg har lovet dommer Sørensen å opplyse alle i Stortinget om at en dommer ved
Oslo byfogdembete ikke svarer på henvendelsen.
Det er mer enn 5 måneder siden jeg ba dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen
utdype påstanden om at vedlegg til brev av 10. mai 2017 er signert av partene og
rettens medlemmer, som tvisteloven § 19-11 krever av et rettsforlik. Utfordringen er
at dokumentet har ingen signaturer.
Før jeg kontakter alle i Stortinget, alle dommere, alle advokater, alle jusprofessorer,
alle jusstudenter og alle mediehus – store og små - om ugjerningen, så ber jeg deg
Erna Solberg komme med en uttalelse.
Ber om at du det er du personlig som svarer på denne henvendelsen og ikke noen
av dine sekretærer.
22. mai 2017 ble du gjort oppmerksom på at norske dommere ikke følger norsk lov,
uten at du svarte på denne henvendelsen.
Det vil være svært beklagelig om jeg må opplyse overfor alle i Stortinget, alle
dommere, alle advokater, alle jusprofessorer, alle jusstudenter og alle mediehus –
store og små - at vår egen statsminister nekter å komme med en uttalelse.
Jeg har lovet dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen å kontakte alle disse
instansene dersom han ikke svarer på henvendelsen min. Han har svart på alle
andre henvendelser, men dette ene spørsmålet har han nektet å kommentere i mer
enn 5 måneder.
Se vedlegget
2017 Oslo Byfogdembete ber om svar med vedlegg.pdf
for ytterligere detaljer.
Fint om du kan komme med din uttalelse i løpet av tirsdag 24. oktober.
På forhånd takk!

Jeg fikk ingen svar.

	
  

25. oktober sender jeg en ny epost (bilag 5):
Kjære statsminister Erna,
Du må gjerne ringe meg på 98 45 44 99 om det er noe som er uklart eller om det er
noe ved min henvendelse som gjør deg usikker.
Skulle jeg være i en forelesning, er det bare å sende en tekstmelding - og så ringer
jeg tilbake! :)
Kort oppsummert så påstår dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen ved Oslo
byfogdembete at noe er underskrevet, når enhver person kan se at vedlegget ikke
har en eneste signatur (se vedlagt PDF).
Det gjør meg bekymret.
Jeg er interessert i å vite om du også blir bekymret når dommere påstår å se noe
som ikke eksisterer.
Ber om snarlig svar. På forhånd takk!
Fortsatt ingen svar.
Føleide er en høyt respektert medlem av det norske samfunnet. Hans medmennesker har
uttrykt stor tillit ved å velge han til svært mange verv gjennom 19 år i høyere utdanning.
Føleide har som student i alle år ervervet seg et enormt nasjonalt og globalt nettverk, hvor
han hver dag står på og yter hans maksimale for å gjøre et størst mulig samfunnsbidrag. I
hans masteroppgave utvikler han en IT-løsning for at overgangen fra livet som elev til
student skal bli bedre, hvor målet er å få ned frafall fra høyere utdanning.
Samtidig opplever Føleide å bli utsatt for et grovt juridisk overgrep. 2005 kjøpte han et hus i
Oslo og har siden vært den eneste som har vært oppført i grunnboken. Føleide likviderte
hans BSU konto og brukte pengene til å kjøpe møbler. Huset har etter et mislykket
salgsforsøk i 2007 og 2008 vært utleid som et bokollektiv. Det eksisterer ingen
sameiekontrakt og heller ingen avtaler som skulle tilsi at Føleide ikke er
eneeier av huset på Ekeberg.
Likevel forsøkte barndomsvenn Nils Martin Sønderland å begjære et sameie, som aldri har
	
  

eksistert, for oppløst våren 2015. Ved kjennelse i Oslo byfogdembete 7. september 2015
kom byfogddommer Steinar Iversen frem til at oppløsningsbegjæringen ikke vil tas til følge.
Nils Martin Sønderland vant da ikke frem med hans begjæring om tvangsoppløsning av
sameie.
I ettertid har det blitt produsert et dokument 10. oktober 2016 ved Oslo tingrett som bryter
med tvisteloven § 19-11 og avtaleloven § 30, § 31 og § 36. Urettmessig legger Oslo
byfogdembete dette dokumentet til grunn for å ta en ny oppløsningsbegjæringen til følge.
Per i dag er det aktiv budgiving mellom 2 interessenter, hvor rettsmedhjelper Marius A. Rød
er anklaget for økonomisk kriminalitet etter å ha gjort Finn annonsen
(www.finn.no/100983392) inaktiv 31. oktober. Forholdet er meldt fra til Politiet og Økokrim.
Det ble sendt klage til Oslo byfogdembete 12. november som fortsatt ikke er besvart. Flere
klager ble sendt 20. november og 22. november. Føleide har purret på avdelingsleder
Hanne Tenden 21. november og sorenskriver Inga Merethe Vik 23. november. Fortsatt
ingen svar fra Oslo byfogdembete og Finn annonsen er fortsatt inaktiv. Mangler millioner
kroner er altså i ferd med å gå tapt grunnet sabotasje og trenering fra rettsmedhjelper og
Oslo byfogdembete, hvor advokat Marius A. Rød sannsynligvis får mye penger under bordet
av budgiver Svein Anders Haugen.
Føleide ba medhjelper Rød 17. november 2017 om en forklaring på hvorfor Finn annonsen
ble gjort inaktiv 31. oktober. Advokat Marius A. Rød har i brev av 21. november ikke klart å
redegjøre for hvorfor det å gjøre Finn annonsen inaktiv er medvirkende for å oppnå høyest
mulig utbytte. Dette bryter med tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 som sier at retten skal
nekte et bud for stadfestet dersom det er sannsynlig at fornyede salgsforsøk vil lede til større
utbytte. Norske dommere følger dessverre ikke norske lover, som Statsminister Erna
Solberg ble gjort oppmerksom på 22. mai 2017, slik at sannsynlighet for et juridisk overgrep
er høy dersom regjeringen ikke griper inn.
Advokat Rød har heller ikke reaktivert annonsen. Og medhjelper Marius Rød har heller ikke
utlevert all kommunikasjon med budgiver Svein Anders Haugen. Dette regner Føleide å
være en innrømmelse av å være skyldig i økonomisk kriminalitet og Føleide har bedt retten
oppnevne ny rettsmedhjelper for ny salgsinnsats på nyåret. Retten svarer altså ikke på
denne henvendelsen på trass av en iherdig innsats for å purre på dommer, avdelingsleder
og sorenskriver.

	
  

Se brev til Oslo byfogdembete (bilag 6) for ytterligere forklaring på de rekke lovbrudd
rettsmedhjelper Marius A. Rød har utført.
Mandag 20. november kl. 14.06 kommer det en epost fra advokat Rød om at det er kommet
inn et bud og at ny frist for innsigelse blir 4. desember. Denne skal være Oslo byfogdembete
i hende, som bekreftet av dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen, i signert form den
dagen fristen går ut. Forrige frist var 21. november, slik at Føleide hadde frist 20. november
kl 16:00 for å få postlagt både en kravoppstilling (bilag 7) og en innsigelse (bilag 8).
Rettsmedhjelper kunne opplyse om at det var kommet inn bud på eiendommen 16.
november og 17. november, uten at dette ble kommunisert videre til rettighetshavere. På
trass av at advokat Marius A. Rød har informert Føleide om at dette kommer til å bli gjort.
Føleide fikk derfor bare noen få timer før fristen gikk ut vite at han ikke trengte å stresse slik
med å skrive innsigelse og kravoppstilling, når det allerede uken før var kommet inn bud
som gjør at innsigelsesfristen blir utsatt med 2 uker. Hele dagen prøvde Føleide å komme i
kontakt med advokat Marius Rød. Ingen svar på eposten av 17. november. Ingen svar på
mobiloppringing. Ingen måte å få kontakt via kontoret. Ingen svar på tekstmeldingen. Nok et
eksempel på juridiske overgrep og grov maktmisbruk. Pliktoppfyllende som Føleide er, så
ble kravoppstilling (bilag 7) og innsigelse (bilag 8) produsert klart for postlegging – uten at de
faktisk ble sendt.
Føleide er opprørt og såret over måten han blir behandlet på av rettssystemet. Føleide føler
at han blir utsatt for et juridisk overgrep. Føleide opplever staten som stor, sterk, maktmisbrukende, mishandlende, urimelig, urettferdig og personlighetsforstyrret.
Føleide ønsker en stat som er stor, sterk, rettferdig, mektig, handlekraftig, varm,
verdiskapende, kjærlig, beskyttende og opptatt av samfunnsmessige bidrag. Føleide ønsker
at Statsminister Erna Solberg viser slik handlekraft og at Føleide også får en klem som
plaster på såret.

24. november 2017

________________
Lars Føleide
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Gmail - HASTER: Norske dommere følger ikke norsk lov

Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

HASTER: Norske dommere følger ikke norsk lov
Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
To: Erna Solberg <postmottak@smk.dep.no>
Bcc: Lars Foleide <Lars@startup.house>, Lars Føleide <Lars@startuphousing.com>

Mon, May 22, 2017 at 1:14 AM

Hei Erna,
Som representant som en av de 3 statsmaktene føler jeg at du bør bli kjent med at det finnes dommere ved den dømmende makt som ikke følger norsk lov.
Det sier seg selv at vi kan ikke bo i et land hvor vi har lover for ikke følges, så jeg vil tro at dette er noe du ønsker å ordne opp i.
På forhånd takk!


Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
 Forwarded message 
From: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
Date: 20170521 1:05 GMT+02:00
Subject: HASTER: Norske dommere følger ikke norsk lov
To: Jonas Gahr Støre <jonasgahr.store@stortinget.no>
Hei Jonas,
Vi har tidligere møttes 2 ganger. Først i Oslo, og senere ved NTNU. Begge gangene fikk du mitt kort:

I 2015 kom jeg med gode tips for hva som bør bli Norges nye vekstnæring, hvor en studentorganisasjon med fokus på Smart Water (www.NTNU.Water.Gift) lever i beste
velvære.
I 2017 startet jeg et Gründerhus i Oslo (www.Oslo.Startup.House), med fokus på å utvikle et bedre lavterskel tilbud enn det Innovasjon Norge har for aspirerende gründere.
Norges første gründerhus ble annonsert i 2016 og lansert 2017 med beklageligvis en trang fødsel grunnet uforutsigbarhet i det norske rettssystemet. 6. januar 2017 ble en anke
sendt til Borgarting Lagmannsrett med påstand om at et rettsdokument fra 2016 er ugyldig. 25. april 2017 ble jeg gjort oppmerksom på et uomtvistelig tilfelle på at norsk lov ikke
er fulgt, hvor bevisene er skrevet i offisielle dokumenter.
Som en ansvarlig norsk borger forventer jeg at norsk lov er skrevet for alle og skal følges av alle. Det er en viktig grunnpilar i et velfungerende samfunn, hvor det er en
samfunnsplikt for meg som samfunnsentreprenør og deg som politiker å tak i slike utfordringer når man blir gjort oppmerksom på det.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=CS87NgUoRx4.en.&view=pt&msg=15c2d4a8e3469cfd&q=postmottak%40smk.dep.no&qs=true…
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Den samfunnsmessige kostnaden av at Domstolene (dømmende makt) ikke gjør det som er bestemt av Stortinget (lovgivende makt) er enorm. Dommere utøver skjønn hvor de
ikke bør utøve skjønn, og gjør det på den måten mulig for sosiopater med nok tid og penger å vinne frem i saker de ikke burde ha vunnet frem i.
Forutsigbarhet er et viktig grunnpilar og når da dommere går et steg videre og regelrett ignorerer fremlagt bevis på norsk lovbrudd, har denne utskeielsen gått for langt. Da må
den lovgivende makt komme på banen og disiplinere den dømmende makt, slik at ansvarlige borgere kan fokusere på verdiskaping uten bekymring og usikkerhet for hvordan
dommere velger ”å tolke” lover og regler som ikke har rom for tolkning.
Vi har i flere tiår diskutert hva Norge skal gjøre etter oljen, hvor jeg i 2015 sendte deg en forskningsartikkel som beskriver mulighetene knyttet til vann og teknologi som Norges
nye vekstnæring. Dette er bare et eksempel på hvilken verdiskaping som er mulig innen området samfunnsentreprenørskap, hvor jeg gjør en innsats for at norske studenter skal
kunne gå en lys fremtid i møte. Alt jeg har jobbet for gjennom et langt og innholdsrikt liv står nå på spill, fordi de lovene dere har skrevet (i Stortinget) ikke følges av Domstolene
(utro dommer).
Det er vanskelig å ha tillit til at dommere som ved et bevisst valg ikke velger å følge norske lover, skal kunne klare å disiplinere seg selv på bakgrunn av et søksmål som samme
rettsinstans skal vurdere. Spesielt når skaden av at norsk lov ikke følges er nært forestående (31. mai 2017), mens det er 6 måneders behandlingstid på en slik stevning.
Når maktfordelingen ikke fungerer som tiltenkt ved at en dommer, som har avlagt ed (1999) på at han vil oppfylle sine plikter som dommer og dømme etter norsk lov, åpenbart
velger å se bort i fra henvisninger til norsk lov med vedlagt bevis – da er det ingen annen vei utenom enn at representanter ved Stortinget griper inn direkte og sørger for at norsk
lov blir fulgt.
Det burde ikke være nødvendig for meg å gå utenfor de 3 statsmakter for at norsk lov skal bli fulgt.
Vedlagt følger en brevutveksling med dommer Sørensen ved Oslo byfogdembete som viser at han regelrett nekter å ta stilling til ubestridelige bevis, samt et brev til Namsfogden
i Oslo – hvor de blir gjort kjent med at rettsdokumentet som ligger til grunn er ugyldig.
Sønderland er allerede på banen for å få leietakere til å melde flytting, noe han lyktes med for 7 måneder siden. I 2016 samarbeide han med en leietaker som ikke betalte
husleie om å spre FUD (Fear, Uncertainty and Doubt  Frykt, Usikkerhet og Tvil), så det er ikke like lett denne gangen ettersom leietakeren ble kastet ut 4. januar 2017 av
Namsfogden. Men det haster altså å komme på banen her for å få hindret at Namsfogden i Oslo tar seg inn i boligen og sprer unødvendig frykt, når det ikke er noe rettslig
grunnlag for en slik handling ettersom rettsdokumentet er ugyldig.
Ber om at denne saken får status HASTER og at det gis bekreftelse på at norsk lov følges.


Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
20150604 15:07 GMT+02:00 Hanssen Lars Mattis <LarsMattis.Hanssen@stortinget.no>:

Hei,

Takk, ja, det går bra!

Vennlig hilsen
Lars Ma s

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide
Sendt: 4. juni 2015 14:05
Til: Hanssen Lars Mattis
Kopi: Lars@Water.Gift
Emne: Re: Oljefondets skyggeside: Norges nye vekstnæring (rent vann)

Hei Lars,

Takker for svar!

Nå som oljefondet skal trekke seg ut av kull,
blir neste utfordring å få investert de pengene (1.2%)
i norske arbeidsplasser relatert til infrastruktur
og nettbasert utdanning med fokus på folkehelse
og effektiv bruk av begrensede vannressurser i utlandet.

I artikkelen
Wasting water is a luxury we can no longer afford

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=CS87NgUoRx4.en.&view=pt&msg=15c2d4a8e3469cfd&q=postmottak%40smk.dep.no&qs=true…
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står det at
"In 1995, the UN predicted that half a billion people would be living in waterscarce or waterstressed areas by 2050. By 2005, the organization revised that prediction to 4
billion people."

Kirkens Nødhjelp satte innsamlingsrekord med
TVaksjonen 2014, som viser at dette er noe det norske
folk er opptatt av. Og med aksjonen frisk i minnet er
tiden riktig for å iverksette tiltak for å dempe denne
kommende humanitære krisen.

I lys at dette tenkte jeg å spørre deg pent Lars om
du kan gjøre meg den tjeneste å skrive ut min artikkel
på bare 4 sider + referanser, og legge den på pulten
til Jonas Gahr Støre:
www.Research.Paper.Water.Gift (se vedlegg)
Jeg bistår gjerne (i full kapasitet) for ethvert forsøk
på å få til en storsatsning både nasjonalt og
internasjonalt, i forkant av valget  hvor jeg med
min markedsføringsgrad kan få til en "folkeavstemning"
om det norske folk med sitt oljefond bør investere
i rent vann eller ikke. Har kan til dømes domenet
www.Oil.RIP (Rest in Peace) tas i bruk.

På forhånd takk!

20150521 16:51 GMT+02:00 Hanssen Lars Mattis <LarsMattis.Hanssen@stortinget.no>:

Hei Lars,

På vegne av Jonas Gahr Støre takker jeg for din henvendelse og ditt innspill.

Jeg sender deg en link til et innlegg som Støre nylig hadde på trykk i Aftenposten, der han argumenterer for det samme som du gjør, nemlig at vi trekker oljefondet ut av
kullselskaper:

http://www.aftenposten.no/meninger/Godegrunnertilaselgesegutavkull8009241.html
Vi noterer oss budskapet ditt om satsing på vann og sanitæranlegg, takk skal du ha!

Med vennlig hilsen

Lars Mattis H. Hanssen

Politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre
Arbeiderpartiets stortingsgruppe
Telefon: 23 31 23 16 | Mobil: 99 45 94 60
Epost: lmh@stortinget.no

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=CS87NgUoRx4.en.&view=pt&msg=15c2d4a8e3469cfd&q=postmottak%40smk.dep.no&qs=true…

3/4

11/24/2017

Gmail - HASTER: Norske dommere følger ikke norsk lov

Videresendt melding:
Fra: <Lars@Water.Gift>
Dato: 21. mai 2015 13:05:09 CEST
Til: <JonasGahr.Store@stortinget.no>
Emne: Oljefondets skyggeside: Norges nye vekstnæring (rent vann)
Svar til: <Lars@Water.Gift>
Hei Jonas,
Vi møttes 24. mars utenfor Litteraturhuset, hvor jeg kunne avsløre at tilgang på rent vann vil komme til å bli Norges nye vekstnæring  og du fikk en link du kunne
undersøke nærmere: www.Water.Gift
Jeg deltok i går på et seminar som het: "Øyenvitners historier om Oljefondets skyggeside", hvor det kom tydelig frem de ødeleggende kreftene i kullindustrien
med tanke på natur, vann og luft.
Social Progress Index rangeringen oppdatert april 2015 plasserer Norge på første plass (opp fra 5. plass i fjor), hvor vi kom på delt første plass med Tyskland
innen "Water and Sanitation".
Siden vi møttes i mars har jeg skrevet en forskningsartikkel som jeg håper du har tid til å lese: www.Research.Paper.Water.Gift
Den er bare på 4 sider, og beskriver på en lettlest måte Norge nye vekstnæring.
Mitt forslag er at vi politisk bestemmer oss for å trekke oss ut kull (1.2%) i løpet av 15 år, da i første omgang kullselskapet Duke Energy  hvor Oljefondet fikk en
dom i desember 2014 og må betale en bot på 14 cent per aksje. Donna Lisenby (Waterkeepers Alliance) kunne fortelle at dersom jeg, du og resten av Norge
trekker våre sparepenger ut av Duke Energy før 25 søksmål i systemet får nedfelt dom  så vil Norge unngå krav i størrelseordenen $10b og spare oss selv for
mye negativ presseomtale. Det er gale nok at Duke Energy på 9 punkter har innrømmet skyld i en kriminalsak!
Videre foreslår jeg vi gjør som KLP, og reinvesterer de 82 milliardene i bærekraftig infrastruktur. Da primært tilgang på rent vann, slik at vi kan gå det norske folk i
arbeid med noe som har langsiktig lønnsomhet. Min forskningsartikkel beskriver et nytt pensjonsparingssystem med utgangspunkt i positive eksternaliteter, og
jeg har over lang tid lagt til rette for den organisatoriske infrastrukturen globalt  men Arbeiderpartiet må komme på banen skal Norge i samarbeid med Tyskland
eksportere vår kompetanse innen vann og sanitæranlegg, slik at vi får bygget den fysiske infrastrukteren for tilgang på rent vann.
Det er unektelig en fornuftig investering når halvparten av verdens befolkning vil ha manglende tilgang på vann innen 2030: "With the existing climate change
scenario, almost half the world's population will be living in areas of high water stress by 2030" (www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml)
La oss heller investere 1.2% av våre pensjonspenger i bærekraftig infrastruktur i løpet av de neste 15 årene, slik at vi får ned prosenten av verdens befolkning
som kommer til å dø av vannmangel  noe FN i 2010 erklærte som en menneskerett!

Med vennlig hilsen,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
98 45 44 99
Social Entrepreneurship Research Fellow
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Finance | Bachelor Marketing
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide



Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)

Social Entrepreneurship Research Fellow
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Finance | Bachelor Marketing
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
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21. mai 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Stortinget
v/ Jonas Gahr Støre
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Norske dommere følger ikke norske lover
Norges første gründerhus ble annonsert i 2016 og lansert 2017 med beklageligvis en trang
fødsel grunnet uforutsigbarhet i det norske rettssystemet. 6. januar 2017 ble en anke sendt
til Borgarting Lagmannsrett med påstand om at et rettsdokument fra 2016 er ugyldig.
25. april 2017 ble jeg gjort oppmerksom på et uomtvistelig tilfelle på at norsk lov ikke er fulgt,
hvor bevisene er skrevet i offisielle dokumenter.
Som en ansvarlig norsk borger forventer jeg at norsk lov er skrevet for alle og skal følges av
alle. Det er en viktig grunnpilar i et velfungerende samfunn, hvor det er en samfunnsplikt for
meg som samfunnsentreprenør og deg som politiker å tak i slike utfordringer når man blir
gjort oppmerksom på det.

Den samfunnsmessige kostnaden av at Domstolene (dømmende makt) ikke gjør det som er
bestemt av Stortinget (lovgivende makt) er enorm. Dommere utøver skjønn hvor de ikke bør
utøve skjønn, og gjør det på den måten mulig for sosiopater med nok tid og penger å vinne
frem i saker de ikke burde ha vunnet frem i.
Forutsigbarhet er et viktig grunnpilar og når da dommere går et steg videre og regelrett
ignorerer fremlagt bevis på norsk lovbrudd, har denne utskeielsen gått for langt. Da må den
lovgivende makt komme på banen og disiplinere den dømmende makt, slik at ansvarlige
borgere kan fokusere på verdiskaping uten bekymring og usikkerhet for hvordan dommere
velger ”å tolke” lover og regler som ikke har rom for tolkning.

	
  

Vi har i flere tiår diskutert hva Norge skal gjøre etter oljen, hvor jeg i 2015 sendte deg en
forskningsartikkel som beskriver mulighetene knyttet til vann og teknologi som Norges nye
vekstnæring. Dette er bare et eksempel på hvilken verdiskaping som er mulig innen området
samfunnsentreprenørskap, hvor jeg gjør en innsats for at norske studenter skal kunne gå en
lys fremtid i møte. Alt jeg har jobbet for gjennom et langt og innholdsrikt liv står nå på spill,
fordi de lovene dere har skrevet (i Stortinget) ikke følges av Domstolene (utro dommer).
Det er vanskelig å ha tillit til at dommere som ved et bevisst valg ikke velger å følge norske
lover, skal kunne klare å disiplinere seg selv på bakgrunn av et søksmål som samme
rettsinstans skal vurdere. Spesielt når skaden av at norsk lov ikke følges er nært
forestående (31. mai 2017), mens det er 6 måneders behandlingstid på en slik stevning.
Når maktfordelingen ikke fungerer som tiltenkt ved at en dommer, som har avlagt ed (1999)
på at han vil oppfylle sine plikter som dommer og dømme etter norsk lov, åpenbart velger å
se bort i fra henvisninger til norsk lov med vedlagt bevis – da er det ingen annen vei utenom
enn at representanter ved Stortinget griper inn direkte og sørger for at norsk lov blir fulgt.
Det burde ikke være nødvendig for meg å gå utenfor de 3 statsmakter for at norsk lov skal
bli fulgt.
Vedlagt følger en brevutveksling med dommer Sørensen ved Oslo byfogdembete som viser
at han regelrett nekter å ta stilling til ubestridelige bevis, samt et brev til Namsfogden i Oslo
– hvor de blir gjort kjent med at rettsdokumentet som ligger til grunn er ugyldig.
Sønderland er allerede på banen for å få leietakere til å melde flytting, noe han lyktes med
for 7 måneder siden. I 2016 samarbeide han med en leietaker som ikke betalte husleie om å
spre FUD (Fear, Uncertainty and Doubt - Frykt, Usikkerhet og Tvil), så det er ikke like lett
denne gangen ettersom leietakeren ble kastet ut 4. januar 2017 av Namsfogden. Men det
haster altså å komme på banen her for å få hindret at Namsfogden i Oslo tar seg inn i
boligen og sprer unødvendig frykt, når det ikke er noe rettslig grunnlag for en slik handling
ettersom rettsdokumentet er ugyldig.
Ber om at denne saken får status HASTER og at det gis bekreftelse på at norsk lov følges.

21. mai 2017

________________
Lars Føleide

	
  

28. april 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo Byfogdembete
C. J. Hambros plass 4
0164 Oslo

Avslutte tvangssalg
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Oslo tingrett ble 10. oktober 2016 hevet med et rettsforlik. Dette rettsforliket er ugyldig.
Rettsforliket er i strid med tvisteloven § 19-11. Rettsforlik skal føres inn i rettsboken, for så å
undertegnes av partene og rettens medlemmer. Som det fremgår av rettsforliket (se
vedlegg), er ikke det signert av partene og dommeren i rettsboken.
Ber derfor om at tvangssalg avsluttes, med umiddelbar virkning og at det gis bekreftelse om
at tvangssalg har opphørt.

28. april 2017

________________
Lars Føleide

	
  

OSLO BYFOGDEMBETE
Dok 27

Lars Rune Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo

Deres referanse

Nils Martin Sønderland

-

Vår reteranse

Dato

16-1 8865 5TVA-OBYF/2

05 .05 .20 17

Lars Rune Føleide

Det vises til brev av 28. april 2017.
Retten er kjent med at Borgarting lagmannsrett 30. mars 2017 har avvist anken over
rettsforlik inngått i Oslo tingrett 10. oktober 2016.
Det er derfor ikke grunnlag for å avslutte sak om oppløsning av sameie ved tvangssalg av gnr
149, bnr 160 i Oslo.

byfogdembete
!‘

dommer

Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo

22 99 92 00

Erik Mehus Sjursen

Kontoradresse

Telefaks

Telefon

Oslo tinghus, C.]. Hambros plass 4, Oslo

22 99 93 00

Bankgiro

Orga nisasjonsn ummer
97471 3578

Ekspedisjonstid

lnterneWE-post

08.00-15.45 fSommerl 5.00) www.domstol. no/obyf
oslo.byfogdembetedomstot.no

10. mai 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Oslo Byfogdembete
C. J. Hambros plass 4
0164 Oslo

Avslutte tvangssalg
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Det stemmer som dommer Sørensen påpeker i brev av 5. mai 2017, at Føleide sendte inn
en ankeerklæring med rettinger 6. januar 2017 etter å ha blitt henvist til tvisteloven § 29-9 av
tingrettsdommer Arild Nesdal om hva en anke må inneholde.
25. april ble Føleide gjort kjent med ny informasjon i saken hvor konklusjonen er at
rettsforliket er ugyldig.
Rettsforliket er i strid med tvisteloven § 19-11. Rettsforlik skal føres inn i rettsboken, for så å
undertegnes av partene og rettens medlemmer. Som det fremgår av rettsforliket (se
vedlegg), er ikke det signert av partene og dommeren i rettsboken.
Oslo Byfogdembete gjøres herved kjent ved at dokumentet lagt til grunn for
tvangsoppløsning av sameie er ugyldig. Ber derfor om at oppløsing av sameie ved
tvangssalg av gnr 149, bnr 160 i Oslo avsluttes.

10. mai 2017

________________
Lars Føleide

	
  

OSLO BYFOGDEMBETE
Dok 29
Lars Rune Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim

Deres referanse

Nils Martin Sønderland

-

Vår referanse

Dato

16-1 8865 5TVA-OBYF/2

1505.2017

Lars Rune Foleide

Det vises til brev av 10. mai 2017.
Som nevnt i brev av 5. mai 2017 er retten kjent med at anke over rettsforlik av 10. oktober
2016 er avvist.
Oslo byfogdembete legger dette til grunn for den videre behandling av sak om oppløsning av
sameie ved tvangssalg av grn. 149, bnr. 160 i Oslo.
Forøvrig bemerkes at du som vedlegg til dine bemerkninger til begjæring om oppløsning av
sameie har fremlagt kopi av underskrevet rettsforlik av 10. oktober 2016.

Oslo byfogdembete

dommer

Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 8003 Dep., 0030 Oslo

22 99 92 00

Marit Gjøvåg Khoury

Kontoradresse

Telefaks
22 99 93 00

Telefon

Oslo tinghus, C.], Hambros plass 4, Oslo

Bankgiro

Organösasjonsnummer
974713578

Ekspedisjonstid

lnternettlE-post

08.00-1 5.45 (Sommerls.00) www.domstol.nolobyf
oslo.byfogdembeledomsloI. no

16. mai 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Oslo Byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Avslutte tvangssalg
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Oslo byfogdembete ved dommer Sørensen viser til brev av 5. mai og 15. mai 2017 at
Borgarting lagmannsrett har 30. mars 2017 avvist anken sendt 6. januar 2017. Videre
henviser dommer Sørensen av brev 15. mai 2017 at Føleide i sitt vedlegg har fremlagt kopi
av underskrevet rettsforlik. Dette medfører ikke riktighet, da det ikke eksisterer noe
underskrevet rettsforlik i henhold til norsk lov. Rettsdokumentet ”Rettsbok og
hevingskjennelse”, side 2, er uten signaturer (se bilag 1).
Av brev 28. april og 10. mai 2017 er Oslo byfogdembete gjort oppmerksom på at rettsboken
ikke er undertegnet i henhold til de krav som er beskrevet i tvisteloven § 19-11:
Tvisteloven § 19-11. Inngåelse av rettsforlik
(1) Rettsforlik føres inn i rettsboken.
(2) Rettsforliket skal undertegnes av partene og rettens medlemmer.
Av brev 10. mai ble Oslo byfogdembete gjort kjent med ny informasjon av 25. april 2017.
Kjennelsen av Borgarting lagmannsrett har dato 30. mars 2017 og inneholder av denne
grunn ikke ny informasjon av 25. april 2017 i brev av 28. april Føleide ba Oslo byfogdembete
ta stilling til.
Fremfor å henvise til en kjennelse av eldre dato før ny informasjon ble kjent og uriktig legge
ned påstand om at rettsforliket er underskrevet i henhold til tvisteloven § 19-11 punkt 1 og 2,
oppfordres Oslo byfogdembete å ta stilling til ny informasjon gitt av brev 28. april, 10. mai og
ytterligere spesifisert og utdypet i dette brevet av 16. mai 2017.
Rettsforliket er i strid med tvisteloven § 19-11. Rettsforlik skal føres inn i rettsboken, for så å
undertegnes av partene og rettens medlemmer. Som det fremgår av rettsforliket (se bilag 1),
er ikke det signert av partene og dommer Arild Nesdal i rettsboken. Se bilag 2 for rettsbok av
Frostating lagmannsrett som er riktig ført i henhold til tvisteloven § 19-11, hvor rettsforliket er
undertegnet av alle partene og kst. lagdommer Sven-Jørgen Lindsetmo.
Oslo byfogdembete er nå gjort kjent med at dokumentet lagt til grunn for tvangsoppløsning
av sameie er ugyldig. Oppløsing av sameie ved tvangssalg av gnr 149, bnr 160 i Oslo må
følgelig avsluttes. Ber om bekreftelse på at Oslo byfogdembete har avsluttet tvangssalget.
16. mai 2017
________________
Lars Føleide
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ileg
Ole Christian Wenstøp Sørensen
dommer ved Oslo skifterett

forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil oppfylle mine plikter
som dommer at jeg vil handle og dømme slik som
jeg etter loven og for min samvittighet kan forsvare, og verken
av hat eller vennskap, verken for gunst eller gave eller av annen
årsak vike fra rett og rettferdighet.

Oslo skifterett, 28 oktober 1999
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NAMSFDGDEN

J ournalnummer:

Lars Rune føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo

1701751013

I
Saksokersprosessflm..ref

Vår referanse

Dato

T2017-1379$9

09.05.2017

Varsel om avholdelse av takst
Oslo Byfogdembete, domstolens ref:1 6-1 88655TVA-OBYF/2

Det vises til begjæring om tvangsfallbyrdelse fra Nils Martin Sønderland ved Nils Martin
Sønderland. Som det fremgår av tidligere forkynt kjennelse, har Oslo Byfogdembete tatt
begjæringen til følge og besluttet at fullbyrdelsen skal skje ved namsmannen.
Avholdelse av takst vil bli gjennomført den 31.05.2017
Lyngveien 40,1182 OSLO.

-

kl.10:15 i

De oppfordres til å være hjemme og gi namsmannen adgang til Deres bopel/lokale. I
motsatt fall, vil namsmannen om nødvendig bryte seg inn og skifte lås. Låsesmed er
rekvirert.

Forretningen kan unngås dersom De oppfyller saksøkers krav før forretningen
gjennomføres.

Med hilsen

C N Lutro
Namsfullmektz

Saksbehandler:
C N Lutro
Telefon: 21 01 47 00

Kopi til:

Vedlegg:

Namsfogden i Oslo
Besøk: Pilestredet 19 0164 Oslo
Post: Pb.8155 Dep, 0033 Oslo
Tlf: 21014700 Faks: 21014701
E-post: oslo.namsfogd@politiet.no

Org. nr.: no 988894907 mva
Bankgiro: 76940517814

B.nr. 1133118
1/1

16. mai 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Namsfogden i Oslo
Postboks 8155 Dep.
0033 Oslo

Ugyldig avholdelse av takst
Sak: T2017-137989
Viser til brev av 9. mai 2017 med tittel: ”Varsel om avholdelse av takst”.
Oslo byfogdembete, domstolens ref:16-188655TVA-OBYF/2, er gjort kjent med at
rettsforliket av 10. oktober 2016 er i strid med tvisteloven § 19-11. Rettsdokumentet lagt til
grunn for tvangsoppløsning av sameie er ugyldig. Følgelig er det lagt ned påstand om at
oppløsing av sameie ved tvangssalg av gnr 149, bnr 160 i Oslo avsluttes.
I kraft av dette er begjæring om tvangsfullbyrdelse ved Nils Martin Sønderland ugyldig, og
namsmannen bes om å avlyse avholdelse av takst planlagt gjennomført 31. mai 2017
kl 10:15.
Rettsforlik skal føres inn i rettsboken, for så å undertegnes av partene og rettens
medlemmer jf. tvisteloven § 19-11. Som det fremgår av rettsforliket (se vedlegg), er ikke det
signert av partene og dommer Arild Nesdal i rettsboken.
Namsfogden er pålagt å følge norsk lov, og dersom namsfullmektig Lutro velger å se bort i
fra denne anmodning vil saken bli fulgt opp med krav om oppreisning. Ber om bekreftelse på
at Namsfogden i Oslo har avlyst avholdelse av takst.

16. mai 2017

________________
Lars Føleide
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Gmail - HASTER: Dommer ved Oslo byfogdembete svarer ikke på henvendelser

Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

HASTER: Dommer ved Oslo byfogdembete svarer ikke på henvendelser
Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
To: Erna Solberg <postmottak@smk.dep.no>
Cc: Lars Føleide <Lars@injustice.legal>
Bcc: Lars Foleide <Lars@startup.house>

Tue, Oct 24, 2017 at 1:04 AM

Hei Erna,
Tingrettsdommer Arild Nesdal gjorde 10. oktober 2016 en grov feil, med den virkningen at rettsdokumentet som ble produsert ikke er gyldig.
Det stoppet ikke dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen avsi hans kjennelse 8. mars 2017, selv om rettsgrunnlaget ikke oppfyller krav i tvisteloven § 1911 og er også i strid
med avtaleloven § 30, § 31 og § 36.
Jeg har lovet dommer Sørensen å opplyse alle i Stortinget om at en dommer ved Oslo byfogdembete ikke svarer på henvendelsen.
Det er mer enn 5 måneder siden jeg ba dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen utdype påstanden om at vedlegg til brev av 10. mai 2017 er signert av partene og rettens
medlemmer, som tvisteloven § 1911 krever av et rettsforlik. Utfordringen er at dokumentet har ingen signaturer.
Før jeg kontakter alle i Stortinget, alle dommere, alle advokater, alle jusprofessorer, alle jusstudenter og alle mediehus – store og små  om ugjerningen, så ber jeg deg Erna
Solberg komme med en uttalelse.
Ber om at du det er du personlig som svarer på denne henvendelsen og ikke noen av dine sekretærer.
22. mai 2017 ble du gjort oppmerksom på at norske dommere ikke følger norsk lov, uten at du svarte på denne henvendelsen.
Det vil være svært beklagelig om jeg må opplyse overfor alle i Stortinget, alle dommere, alle advokater, alle jusprofessorer, alle jusstudenter og alle mediehus – store og små  at
vår egen statsminister nekter å komme med en uttalelse.
Jeg har lovet dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen å kontakte alle disse instansene dersom han ikke svarer på henvendelsen min. Han har svart på alle andre
henvendelser, men dette ene spørsmålet har han nektet å kommentere i mer enn 5 måneder.
Se vedlegget
2017 Oslo Byfogdembete ber om svar med vedlegg.pdf
for ytterligere detaljer.
Fint om du kan komme med din uttalelse i løpet av tirsdag 24. oktober.
På forhånd takk!


Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Injustice.Legal)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
 Forwarded message 
From: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
Date: 20170522 1:14 GMT+02:00
Subject: HASTER: Norske dommere følger ikke norsk lov
To: Erna Solberg <postmottak@smk.dep.no>
Hei Erna,
Som representant som en av de 3 statsmaktene føler jeg at du bør bli kjent med at det finnes dommere ved den dømmende makt som ikke følger norsk lov.
Det sier seg selv at vi kan ikke bo i et land hvor vi har lover for ikke følges, så jeg vil tro at dette er noe du ønsker å ordne opp i.
På forhånd takk!


Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=CS87NgUoRx4.en.&view=pt&msg=15f4b7b571f4e756&q=postmottak%40smk.dep.no&qs=true…
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Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide

 Forwarded message 
From: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
Date: 20170521 1:05 GMT+02:00
Subject: HASTER: Norske dommere følger ikke norsk lov
To: Jonas Gahr Støre <jonasgahr.store@stortinget.no>
Hei Jonas,
Vi har tidligere møttes 2 ganger. Først i Oslo, og senere ved NTNU. Begge gangene fikk du mitt kort:

I 2015 kom jeg med gode tips for hva som bør bli Norges nye vekstnæring, hvor en studentorganisasjon med fokus på Smart Water (www.NTNU.Water.Gift) lever i beste
velvære.
I 2017 startet jeg et Gründerhus i Oslo (www.Oslo.Startup.House), med fokus på å utvikle et bedre lavterskel tilbud enn det Innovasjon Norge har for aspirerende gründere.
Norges første gründerhus ble annonsert i 2016 og lansert 2017 med beklageligvis en trang fødsel grunnet uforutsigbarhet i det norske rettssystemet. 6. januar 2017 ble en anke
sendt til Borgarting Lagmannsrett med påstand om at et rettsdokument fra 2016 er ugyldig. 25. april 2017 ble jeg gjort oppmerksom på et uomtvistelig tilfelle på at norsk lov ikke
er fulgt, hvor bevisene er skrevet i offisielle dokumenter.
Som en ansvarlig norsk borger forventer jeg at norsk lov er skrevet for alle og skal følges av alle. Det er en viktig grunnpilar i et velfungerende samfunn, hvor det er en
samfunnsplikt for meg som samfunnsentreprenør og deg som politiker å tak i slike utfordringer når man blir gjort oppmerksom på det.

Den samfunnsmessige kostnaden av at Domstolene (dømmende makt) ikke gjør det som er bestemt av Stortinget (lovgivende makt) er enorm. Dommere utøver skjønn hvor de
ikke bør utøve skjønn, og gjør det på den måten mulig for sosiopater med nok tid og penger å vinne frem i saker de ikke burde ha vunnet frem i.
Forutsigbarhet er et viktig grunnpilar og når da dommere går et steg videre og regelrett ignorerer fremlagt bevis på norsk lovbrudd, har denne utskeielsen gått for langt. Da må
den lovgivende makt komme på banen og disiplinere den dømmende makt, slik at ansvarlige borgere kan fokusere på verdiskaping uten bekymring og usikkerhet for hvordan
dommere velger ”å tolke” lover og regler som ikke har rom for tolkning.
Vi har i flere tiår diskutert hva Norge skal gjøre etter oljen, hvor jeg i 2015 sendte deg en forskningsartikkel som beskriver mulighetene knyttet til vann og teknologi som Norges
nye vekstnæring. Dette er bare et eksempel på hvilken verdiskaping som er mulig innen området samfunnsentreprenørskap, hvor jeg gjør en innsats for at norske studenter skal
kunne gå en lys fremtid i møte. Alt jeg har jobbet for gjennom et langt og innholdsrikt liv står nå på spill, fordi de lovene dere har skrevet (i Stortinget) ikke følges av Domstolene
(utro dommer).
Det er vanskelig å ha tillit til at dommere som ved et bevisst valg ikke velger å følge norske lover, skal kunne klare å disiplinere seg selv på bakgrunn av et søksmål som samme
rettsinstans skal vurdere. Spesielt når skaden av at norsk lov ikke følges er nært forestående (31. mai 2017), mens det er 6 måneders behandlingstid på en slik stevning.
Når maktfordelingen ikke fungerer som tiltenkt ved at en dommer, som har avlagt ed (1999) på at han vil oppfylle sine plikter som dommer og dømme etter norsk lov, åpenbart
velger å se bort i fra henvisninger til norsk lov med vedlagt bevis – da er det ingen annen vei utenom enn at representanter ved Stortinget griper inn direkte og sørger for at norsk
lov blir fulgt.
Det burde ikke være nødvendig for meg å gå utenfor de 3 statsmakter for at norsk lov skal bli fulgt.
Vedlagt følger en brevutveksling med dommer Sørensen ved Oslo byfogdembete som viser at han regelrett nekter å ta stilling til ubestridelige bevis, samt et brev til Namsfogden
i Oslo – hvor de blir gjort kjent med at rettsdokumentet som ligger til grunn er ugyldig.
Sønderland er allerede på banen for å få leietakere til å melde flytting, noe han lyktes med for 7 måneder siden. I 2016 samarbeide han med en leietaker som ikke betalte
husleie om å spre FUD (Fear, Uncertainty and Doubt  Frykt, Usikkerhet og Tvil), så det er ikke like lett denne gangen ettersom leietakeren ble kastet ut 4. januar 2017 av
Namsfogden. Men det haster altså å komme på banen her for å få hindret at Namsfogden i Oslo tar seg inn i boligen og sprer unødvendig frykt, når det ikke er noe rettslig
grunnlag for en slik handling ettersom rettsdokumentet er ugyldig.
Ber om at denne saken får status HASTER og at det gis bekreftelse på at norsk lov følges.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=CS87NgUoRx4.en.&view=pt&msg=15f4b7b571f4e756&q=postmottak%40smk.dep.no&qs=true…
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Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
20150604 15:07 GMT+02:00 Hanssen Lars Mattis <LarsMattis.Hanssen@stortinget.no>:

Hei,

Takk, ja, det går bra!

Vennlig hilsen
Lars Ma s

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide
Sendt: 4. juni 2015 14:05
Til: Hanssen Lars Mattis
Kopi: Lars@Water.Gift
Emne: Re: Oljefondets skyggeside: Norges nye vekstnæring (rent vann)

Hei Lars,

Takker for svar!

Nå som oljefondet skal trekke seg ut av kull,
blir neste utfordring å få investert de pengene (1.2%)
i norske arbeidsplasser relatert til infrastruktur
og nettbasert utdanning med fokus på folkehelse
og effektiv bruk av begrensede vannressurser i utlandet.

I artikkelen
Wasting water is a luxury we can no longer afford
står det at
"In 1995, the UN predicted that half a billion people would be living in waterscarce or waterstressed areas by 2050. By 2005, the organization revised that prediction to 4
billion people."

Kirkens Nødhjelp satte innsamlingsrekord med
TVaksjonen 2014, som viser at dette er noe det norske
folk er opptatt av. Og med aksjonen frisk i minnet er
tiden riktig for å iverksette tiltak for å dempe denne
kommende humanitære krisen.

I lys at dette tenkte jeg å spørre deg pent Lars om
du kan gjøre meg den tjeneste å skrive ut min artikkel
på bare 4 sider + referanser, og legge den på pulten
til Jonas Gahr Støre:
www.Research.Paper.Water.Gift (se vedlegg)
Jeg bistår gjerne (i full kapasitet) for ethvert forsøk
på å få til en storsatsning både nasjonalt og
internasjonalt, i forkant av valget  hvor jeg med
min markedsføringsgrad kan få til en "folkeavstemning"
om det norske folk med sitt oljefond bør investere

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=CS87NgUoRx4.en.&view=pt&msg=15f4b7b571f4e756&q=postmottak%40smk.dep.no&qs=true…
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i rent vann eller ikke. Har kan til dømes domenet
www.Oil.RIP (Rest in Peace) tas i bruk.

På forhånd takk!

20150521 16:51 GMT+02:00 Hanssen Lars Mattis <LarsMattis.Hanssen@stortinget.no>:

Hei Lars,

På vegne av Jonas Gahr Støre takker jeg for din henvendelse og ditt innspill.

Jeg sender deg en link til et innlegg som Støre nylig hadde på trykk i Aftenposten, der han argumenterer for det samme som du gjør, nemlig at vi trekker oljefondet ut av
kullselskaper:

http://www.aftenposten.no/meninger/Godegrunnertilaselgesegutavkull8009241.html
Vi noterer oss budskapet ditt om satsing på vann og sanitæranlegg, takk skal du ha!

Med vennlig hilsen

Lars Mattis H. Hanssen

Politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre
Arbeiderpartiets stortingsgruppe
Telefon: 23 31 23 16 | Mobil: 99 45 94 60
Epost: lmh@stortinget.no

Videresendt melding:
Fra: <Lars@Water.Gift>
Dato: 21. mai 2015 13:05:09 CEST
Til: <JonasGahr.Store@stortinget.no>
Emne: Oljefondets skyggeside: Norges nye vekstnæring (rent vann)
Svar til: <Lars@Water.Gift>
Hei Jonas,
Vi møttes 24. mars utenfor Litteraturhuset, hvor jeg kunne avsløre at tilgang på rent vann vil komme til å bli Norges nye vekstnæring  og du fikk en link du kunne
undersøke nærmere: www.Water.Gift
Jeg deltok i går på et seminar som het: "Øyenvitners historier om Oljefondets skyggeside", hvor det kom tydelig frem de ødeleggende kreftene i kullindustrien
med tanke på natur, vann og luft.
Social Progress Index rangeringen oppdatert april 2015 plasserer Norge på første plass (opp fra 5. plass i fjor), hvor vi kom på delt første plass med Tyskland
innen "Water and Sanitation".
Siden vi møttes i mars har jeg skrevet en forskningsartikkel som jeg håper du har tid til å lese: www.Research.Paper.Water.Gift
Den er bare på 4 sider, og beskriver på en lettlest måte Norge nye vekstnæring.
Mitt forslag er at vi politisk bestemmer oss for å trekke oss ut kull (1.2%) i løpet av 15 år, da i første omgang kullselskapet Duke Energy  hvor Oljefondet fikk en
dom i desember 2014 og må betale en bot på 14 cent per aksje. Donna Lisenby (Waterkeepers Alliance) kunne fortelle at dersom jeg, du og resten av Norge
trekker våre sparepenger ut av Duke Energy før 25 søksmål i systemet får nedfelt dom  så vil Norge unngå krav i størrelseordenen $10b og spare oss selv for
mye negativ presseomtale. Det er gale nok at Duke Energy på 9 punkter har innrømmet skyld i en kriminalsak!
Videre foreslår jeg vi gjør som KLP, og reinvesterer de 82 milliardene i bærekraftig infrastruktur. Da primært tilgang på rent vann, slik at vi kan gå det norske folk i
arbeid med noe som har langsiktig lønnsomhet. Min forskningsartikkel beskriver et nytt pensjonsparingssystem med utgangspunkt i positive eksternaliteter, og
jeg har over lang tid lagt til rette for den organisatoriske infrastrukturen globalt  men Arbeiderpartiet må komme på banen skal Norge i samarbeid med Tyskland
eksportere vår kompetanse innen vann og sanitæranlegg, slik at vi får bygget den fysiske infrastrukteren for tilgang på rent vann.
Det er unektelig en fornuftig investering når halvparten av verdens befolkning vil ha manglende tilgang på vann innen 2030: "With the existing climate change
scenario, almost half the world's population will be living in areas of high water stress by 2030" (www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml)
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La oss heller investere 1.2% av våre pensjonspenger i bærekraftig infrastruktur i løpet av de neste 15 årene, slik at vi får ned prosenten av verdens befolkning
som kommer til å dø av vannmangel  noe FN i 2010 erklærte som en menneskerett!

Med vennlig hilsen,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
98 45 44 99
Social Entrepreneurship Research Fellow
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Finance | Bachelor Marketing
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide



Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)

Social Entrepreneurship Research Fellow
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Finance | Bachelor Marketing
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
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19. oktober 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Ber om svar
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Føleide ber om at dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen utdyper hans påstand i brev av
15. mai (bilag 1) om at rettsboken side 2 er signert i henhold til krav i tvisteloven § 19-11:
Forøvrig bemerkes at du som vedlegg til dine bemerkninger til begjæring om
oppløsning av sameie har fremlagt kopi av underskrevet rettsforlik av 10. oktober
2016.
Vedlegg til brev av 10. mai har overhodet ingen signaturer (bilag 2).
Dommer Sørensen har ved flere anledninger blitt bedt om å utdype hans påstand om at
rettsboken side 2 er signert i henhold til krav i tvisteloven § 19-11, først i brev av 16. mai, så
i brev av 23. juni, brev av 10. juli, brev av 18. august, brev av 19. september og senest i brev
av 16. oktober. Sørensen er bedt om å svare på de brev han har fått, men Føleide blir bare
møtt med stillhet og unnvikelse.
Ber om at Oslo byfogdembete ved dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen denne gangen
utdyper påstand om vedlegg til brev av 10. mai er signert av partene og rettens medlemmer,
som tvisteloven § 19-11 krever av et rettsforlik.
Kommer det ikke noe svar vil Føleide starte tirsdag 24. oktober med å gjøre politikere
oppmerksom på at en dommer ved Oslo byfogdembete ikke svarer på henvendelser og ved
utgangen neste uke vil han ha kontaktet alle i Stortinget. Når alle politikere er gjort
oppmerksom på at spørsmål stilt 16. mai mer enn 5 måneder senere enda ikke er besvart,
vil Føleide fortsette på listen og kontakte alle dommere, alle advokater, alle jusprofessorer
og alle jusstudenter. Er det da enda ikke kommet noe svar, vil alle mediehus – store og små
– bli gjort oppmerksom på ugjerningen.

19. oktober 2017

________________
Lars Føleide

	
  

OSLO BYFOGDEMBETE
Dok 29
Lars Rune Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim

Deres referanse

Nils Martin Sønderland

-

Vår referanse

Dato

16-1 8865 5TVA-OBYF/2

1505.2017

Lars Rune Foleide

Det vises til brev av 10. mai 2017.
Som nevnt i brev av 5. mai 2017 er retten kjent med at anke over rettsforlik av 10. oktober
2016 er avvist.
Oslo byfogdembete legger dette til grunn for den videre behandling av sak om oppløsning av
sameie ved tvangssalg av grn. 149, bnr. 160 i Oslo.
Forøvrig bemerkes at du som vedlegg til dine bemerkninger til begjæring om oppløsning av
sameie har fremlagt kopi av underskrevet rettsforlik av 10. oktober 2016.

Oslo byfogdembete

dommer

Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 8003 Dep., 0030 Oslo

22 99 92 00

Marit Gjøvåg Khoury

Kontoradresse

Telefaks
22 99 93 00

Telefon

Oslo tinghus, C.], Hambros plass 4, Oslo

Bankgiro

Organösasjonsnummer
974713578

Ekspedisjonstid

lnternettlE-post

08.00-1 5.45 (Sommerls.00) www.domstol.nolobyf
oslo.byfogdembeledomsloI. no

10. mai 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Oslo Byfogdembete
C. J. Hambros plass 4
0164 Oslo

Avslutte tvangssalg
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Det stemmer som dommer Sørensen påpeker i brev av 5. mai 2017, at Føleide sendte inn
en ankeerklæring med rettinger 6. januar 2017 etter å ha blitt henvist til tvisteloven § 29-9 av
tingrettsdommer Arild Nesdal om hva en anke må inneholde.
25. april ble Føleide gjort kjent med ny informasjon i saken hvor konklusjonen er at
rettsforliket er ugyldig.
Rettsforliket er i strid med tvisteloven § 19-11. Rettsforlik skal føres inn i rettsboken, for så å
undertegnes av partene og rettens medlemmer. Som det fremgår av rettsforliket (se
vedlegg), er ikke det signert av partene og dommeren i rettsboken.
Oslo Byfogdembete gjøres herved kjent ved at dokumentet lagt til grunn for
tvangsoppløsning av sameie er ugyldig. Ber derfor om at oppløsing av sameie ved
tvangssalg av gnr 149, bnr 160 i Oslo avsluttes.

10. mai 2017
________________
Lars Føleide
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Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

HASTER: Dommer ved Oslo byfogdembete svarer ikke på henvendelser
Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
To: Erna Solberg <postmottak@smk.dep.no>
Cc: Lars Føleide <Lars@injustice.legal>

Wed, Oct 25, 2017 at 11:17 PM

Kjære statsminister Erna,
Du må gjerne ringe meg på 98 45 44 99 om det er noe som er uklart eller om det er noe ved min henvendelse som gjør deg usikker.
Skulle jeg være i en forelesning, er det bare å sende en tekstmelding  og så ringer jeg tilbake! :)
Kort oppsummert så påstår dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen ved Oslo byfogdembete at noe er underskrevet, når enhver person kan se at vedlegget ikke har en eneste
signatur (se vedlagt PDF).
Det gjør meg bekymret.
Jeg er interessert i å vite om du også blir bekymret når dommere påstår å se noe som ikke eksisterer.
Ber om snarlig svar. På forhånd takk!
[Quoted text hidden]

2017 Oslo Byfogdembete ber om svar med vedlegg.pdf
274K
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22. november 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Ny rettsmedhjelper: Juridisk overgrep
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2

Føleide ba medhjelper Rød 17. november om en forklaring på hvorfor Finn
annonsen ble gjort inaktiv 31. oktober. Advokat Marius A. Rød har i brev av 21.
november ikke klart å redegjøre for hvorfor det å gjøre Finn annonsen inaktiv er
medvirkende for å oppnå høyest mulig utbytte.
Advokat Rød har heller ikke reaktivert annonsen (bilag 3). Og medhjelper Marius
Rød har heller ikke utlevert all kommunikasjon med budgiver Svein Anders Haugen.
Dette regner Føleide å være en innrømmelse av å være skyldig i økonomisk
kriminalitet og Føleide ber retten oppnevne ny rettsmedhjelper for ny salgsinnsats på
nyåret.
Advokat Marius A. Rød har tidligere begått lovbrudd når han ba namsmannen
bortvise leietakere ved Lyngveien 40 med begrunnelse i tvangsfullbyrdelsesloven
§ 5-9 Saksøktes opplysningsplikt m m, uten at paragrafen gir slik myndighet:
Det er klart behov for å gjennomføre visninger av eiendommen uten at
saksøkte og leietakere er til stede.
…
På bakgrunn av overnevnte ber vi om bistand fra Namsfogden i Oslo i
henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 5-9, for å få gjennomført visninger i
angjenliggende bolig.
Dette brevet av Rød til namsmannen 25. august har medført at 2 ansatte i
Namsfogden i Oslo har blitt anmeldt til Spesialenheten for Politiet. Retten ble gjort
kjent med dette i brev av 5. november 2017.

	
  

Føleide har innhentet bekreftelse fra ytterligere en leietaker (Magnus Strøm) om at
de blitt bortvist fra eiendommen (bilag 1):
ble bortvist fra eiendommen under visning ved tidligere visning
Videre skriver leietaker Magnus Strøm (bilag 1):
Mangel på trivsel kommer av stadig visninger uten forvarsel eller såvidt
informert om dagen før. Denne feiden du og Nils har går direkte utover oss i
huset.
I tillegg får jeg vite av andre leietakere at advokat Marius A. Rød har sagt at
leietakerne må flytte i februar. Dette medfører ikke riktighet og er således en
feilopplysning fra advokaten. Videre skriver Jukka Kellman (bilag 2) at medhjelper
oppnevnt av Oslo byfogdembete Marius A. Rød har rådet alle leietakere ikke å
betale mer leie ettersom leieforhold på eiendommen vil bli satt til side. Føleide
opplever dette som et juridisk overgrep, da husets leieinntekter er Føleides eneste
inntektskilde. Videre underbygger dette lovbrudd utført av Rød retten ble kjent med
5. november og mistanke om korrupsjon når Rød pådrog seg når har gjorde Finn
annonsen inaktiv, noe retten ble gjort kjent med i brev av 12. november. Uttalelser av
leietaker Jukka Kellman (bilag 2) gjør det mer åpenbart at budgiver Svein Anders
Haugen og medhjelper Marius A. Rød har et økonomisk samarbeid, hvor det inngår
penger under bordet:
Ellers ber jeg om en henvisning til vår korrespondens og brev fra advokaten
at jeg må flytte i februar. Saksbehandleren om huset råder alle i huset at ikke
betale mer leie ettersom leieforhold på eiendommen settes til side.
Ber om at Oslo byfogdembete slår hardt ned på slike lovbrudd utført av medhjelper
Marius A. Rød og retten tar grep for at rettighetshaverne ikke blir skadelidende for
slike juridiske overgrep.
22. november 2017

________________
Lars Føleide
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Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

[L40] Reduksjon av husleie
Magnus Strøm <mm_s_92@hotmail.com>
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Mon, Nov 13, 2017 at 10:40 AM

Da sier 6400, for nå.
ble bortvist fra eiendommen under visning ved tidligere visning og Badet har fortsatt mugg og lekker.

Fra: zyronbackup@gmail.com <zyronbackup@gmail.com> på vegne av Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
Sendt: 13. november 2017 04:16
Til: Magnus Strøm
Kopi: Lars Foleide
Emne: [L40] Reduksjon av husleie

Hei Magnus,
Det er selvsagt beklagelig at feiden med Nils går utover andre.
Men du er ikke pålagt å samarbeide med Nils. Det er bare å si nei. I utgangspunktet skal både advokat Marius A. Rød og Nils Martin
Sønderland innhente bistand fra Namsfogden i Oslo for å ta seg inn i boligen. Dette har kun blitt gjort ved ett tilfelle, 20. september 2017.
Forstår jeg riktig at du denne dagen ble bortvist fra eiendommen?
De har ikke myndighet for å kunne bortvise leietakere. Eneste de skal kunne gjøre er å bruke låsesmed for å ta seg inn i boligen.
Jukka har fått beskjed om finne en løsning på utfordringer med støy fra hund.
Oppvaskmaskin ble grundig testet i august og da fungerte den helt fint. Dersom jeg ikke får beskjed om at noe er i ustand, kan jeg heller ikke
gjøre noe for å utbedre forholdene. Ingen har gitt beskjed om at oppvaskmaskinen ikke fungerer..
Hva gjelder visninger så har annonsen på Finn vært inaktiv siden 31. oktober, så det er ingen aktuell problemstilling for fremtiden. Har allerede
funnet én medlåner og når medlåner #2 er på plass, vil jeg kunne bruke forkjøpsretten. Midler vil samtidig bli gjort tilgjengelig, slik at feil og
mangler på eiendommen vil kunne utbedres.
Kan gi redusert leie til kr 6400 frem til 15. januar 2018. Om det er ingen tegn til utbedringer vil leien kunne reduseres ytterligere til kr 5900. Ved
bedring av bostandard og trivsel betales derimot normal leie igjen på kr 6900 fra og med 15. januar 2018.
Nils Martin Sønderland og Marius A. Rød har erstatningsansvar for den skade og ulempe de påfører eiendommen og leietakerne. Medhjelper
Rød har blitt anmeldt for økonomisk kriminalitet etter at han har satt eiendomsannonsen til inaktiv status for å forhindre andre i å uttrykke
interesse for eiendommen. Vinner jeg frem med et slikt erstatningskrav med bakgrunn i flere lovbrudd utført av advokat Marius A. Rød, vil jeg
selvsagt dele dette med leietakere som urettmessig har blitt utsatt for den belastningen det er å ha fremmede møte opp uten forvarsel. Bing
Hodneland advokatselskap, hvor Marius A. Rød er partner og daglig leder, ble 16. oktober varslet om et søksmål pålydende kr 20 millioner.
Det er svært beklagelig at jeg skal måtte prioritere bruk av tid og penger (kr 6300 i ankegebyr) for å anke saker som urettmessig blir avvist av
dommere. Mangel på forutsigbarhet er også svært beklagelig og er med på å forsterke en allerede uheldig situasjon.
Satser på å finne medlåner #2 snart, slik at det nok engang er mulig å tenke langsiktig og heve husets standard.

Hei Lars
Jeg melder fra om et ønske om redusert leie fra 6900 til 5900, dette er på bakgrunn av mangler på bostanden og trivsel.
I huset er det dårlig lukt som sitter i veggene, mugg på badet, dusjen lekker, oppvask maskin fungerer ikke, problemer med støy fra hund i
underetasje. Den hunden kan ikke være hjemme alene i så lange tidsrom at det grenser til uetisk.
Mangel på trivsel kommer av stadig visninger uten forvarsel eller såvidt informert om dagen før. Denne feiden du og Nils har går direkte
utover oss i huset.
Den leien som er i dag er basert etter en standard på huset og boforhold som ikke lenger eksisterer i dag, det blir gjort for lite eller ingen ting
og det er ditt ansvar som utleier å ta hånd om.

Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Startup.House)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
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[Lyngveien 40] Husleie
Jukka <jukka@jukkakellman.no>
ReplyTo: jukka@jukkakellman.no
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Wed, Nov 22, 2017 at 2:33 AM

Hei,
leien er betalt til den 28.2.2018 som du vet. Ellers ber jeg om en henvisning til vår korrespondens og brev fra advokaten at jeg må flytte i februar. Saksbehandleren om huset
råder alle i huset at ikke betale mer leie ettersom leieforhold på eiendommen settes til side. Videre har jeg svaret til dig at jeg gir ikke bort hunden min for at bo her, du skulle aldri
ens ment det alternativet, og jeg svarte også at jeg flytter istedet at gi bort hunden, ser etter annet fom den 1.3.2018 ettersom leien er betalt tils dess.
Mvh Jukka Kellman
On 22 November 2017 at 01:54:38 +01:00, Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com> wrote:
Hei Jukka,
Jeg kan ikke se å ha mottatt husleie fra deg.
Ber om at denne overføres snarest.
På forhånd takk!

Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
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(1) FINN – EKEBERG - Innholdsrik enebolig over 3 plan med attraktiv beliggenhet

Eiendom / Bolig til salgs

Fasade mot Lyngveien (1/32)
Inaktiv

EKEBERG - Innholdsrik enebolig over 3
plan med attraktiv beliggenhet
LYNGVEIEN 40, 1182 Oslo
Prisantydning

10 890 000,Formuesverdi
Kommunale avg.

3 592 417,20 000,-

Primærrom
Bruksareal
Soverom
Boligtype
Eieform
Tomteareal
Byggeår
Energimerking

303 m²
322 m²
8
Enebolig
Eier (Selveier)
930 m² (eiet)
1973
E - gul

Pris på lån
Pris på forsikring

Advokat / ansvarlig megler

Marius A.
Rød

Telefon

23 31 59 90

Mobil

901 02 309

Hjemmeside
Flere annonser fra annonsør
Rapporter svindel/regelbrudd
FINN-kode: 100983392
Sist endret: 31. okt 2017 09:13
Referanse: X15122-609X.
Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt
opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres
interessenter til å innhente komplett informasjon fra
meglerforetaket, selger eller utleier.

Hva er denne boligen solgt for tidligere?
https://www.ﬁnn.no/realestate/homes/ad.html?ﬁnnkode=100983392&fks=100983392
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Prisstatistikk

Fasiliteter
Balkong/Terrasse
Barnevennlig
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Offentlig vann/kloakk
Parkett

Peis/Ildsted
Rolig
Sentralt
Utsikt
Turterreng

Høydepunkter
Idyllisk enebolig, sentralt på Ekeberg
Flott beliggenhet i stille blindvei
Barnevennlig
Egen inngang til kjellerleilighet
Stor opparbeidet hage
Flotte turområder
Kort vei til nærbutikken
Kort vei til offentlig kommunikasjon

Beliggenhet
Idyllisk beliggende og svært innholdsrik eiendom på Ekeberg. Det er fine
solforhold på tomten og eiendommen er godt avskjermet av trær, busker og
gjerde og ligger tilbaketrukket og barnevennlig til i rolig blindvei, uten sjenerende
trafikk og støy.
Området tilhører Ekeberg skolekrets og det er kun 12 minutters gangavstand til
Ekeberg skole med fritidsordning/ aktivitetsskole. For elever på ungdomsskolen
er det 22 minutters gange til Brannfjell skole.
Det er svært kort vei til nærbutikken som ligger i samme gate. God
kollektivtransport tilknytning som buss og T-bane i umiddelbar nærhet gir kort vei
til forretninger og kjøpesentre på Bryn, Holtet og Manglerud.
Ekebergsletta ligger kun en kort spasertur fra boligen og benyttes først og fremst
til idrett, men er også en del av Oslos største parkområde. Gode tur -og
rekreasjonsmuligheter. Ekeberghallen som ligger på Ekebergsletta kan by på
badmintonbaner, håndballbaner, tennisbane, volleyballbaner og friidrett.
Aktiviteter for store og små.
På Ekeberg blir fotballturneringen Norway Cup arrangert årlig. Like ved
Ekebergsletta finner man Ekebergparken skulpturpark som kan by på både tur og
kultur.
Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og t-bane. Nærmeste
t-baneholdeplass er Ryen med to avganger hvert kvarter (linje 1 og 4)"
Boligen ligger innenfor bomringen.
Tisdavtander med bil:
Sørengkaia ca. 9 min.
Jernbanetorget ca. 11 min.
Majorstuen ca. 18 min.
Gardermoen Lufthavn ca. 35 min.

Beskrivelse
Innholdsrik enebolig med tre etasjer beliggende på populære Ekeberg. Stor pent
opparbeidet tomt.
https://www.ﬁnn.no/realestate/homes/ad.html?ﬁnnkode=100983392&fks=100983392
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Boligen har normal grei standard, men det bør beregnes større kostnader på
oppgraderinger og vedlikehold både utvendig og innvendig.
Første etasje inneholder vindfang, hall m/trapp, kjøkken, stue, bad, gang og tre
soverom. I tillegg inneholder også første etasje en bod og garasjerom.
I stuen er det muligheter for flere ulike løsninger med forskjellige sittegrupper
etter ønske og behov samt plass til stort spisebord. Stuen har også en koselig
peisovn. Stuens store vinduer og verandadører gir fantastiske lysforhold.
Kjøkkenet, som ligger i god tilknytning til stuen, har en noe eldre
kjøkkeninnredning. Det kan derfor være behov for oppgradering/vedlikehold. Det
er plass til spiseplass på kjøkkenet.
Andre etasje består av hall m/trapp, bad, stue, gang og fire soverom.
I andre etasje er det fire soverom. Det ene soverommet har direkte utgang til
takterrassen og kan fint benyttes som stue. Badet ble delvis pusset opp i 2003 og
vil derfor trenge noe oppgradering.
Kjelleren består av gang m/trapp, vaskerom, bad, kjøkken, gang, badstue,
dusjrom, kjellerstue og et soverom.
Kjelleren inneholder også bod og kryprom/kjeller (S-rom).
Det er egen inngang til kjelleren fra hagen.

Parkering og adkomst
Fra innskjørsel er det tilgang til romslig garasje som ligger i boligens første etasje.
Ellers parkering på egen tomt eller i gate.

Omkostninger
Ved eiendomsoverdragelsen påløper følgende kostnader for kjøper:
°Dokumentavgift, 2,5 % av kjøpesum, kr 302 500 (forutsatt salg til takst).
°Tinglysningsgebyr for hjemmels-overføring, kr 525,-.
°Evt. pantobligasjoner som skal tinglyses på andelen kr 525,-.
Totalt kr 303 550,-. Det tas forbehold om endringer i gebyrsatsene. Kjøper må
svare for alle kostnader knyttet til tiltredelse av eiendommen.

Annen info
Det er hovedsakelig elektrisk oppvarming i boligen. Boligen har to pipeløp som
antas å være av teglstein. Det er flere ildsteder i alle etasjer av boligen.
Underetasjen har en dobbel parafinbrenner med en innebygd tank av stål på ca.
1000 liter i krypkjeller. Megler har ingen kjennskap til varmesystemet eller tilstand.
Boligen er i dag leiet ut som flere hybler med alminnelige leiekontrakter. Dersom
eiendommen ønskes overtatt uten leieforhold, må dette angis i budskjemaet.
Kontakt megler for nærmere informasjon.

Salgsvilkår
Denne annonsen er kun et mindre utdrag av komplett salgsoppgave som angir
vilkårene for salget. Alle interessenter bes sette seg nøye inn i salgsoppgaven
med vedlegg. Komplett salgsoppgave fås ved henvendelse til advokat Marius A.
Rød, mar@binghodneland.no.

Beskaffenhet
Solrik og koselig pent opparbeidet tomt med plen, busker og trær.

https://www.ﬁnn.no/realestate/homes/ad.html?ﬁnnkode=100983392&fks=100983392
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(1) FINN – EKEBERG - Innholdsrik enebolig over 3 plan med attraktiv beliggenhet

Stor overbygget terrasse med utgang fra stue tilrettelegger for grilling og
hyggelige middagsselskaper.
Tomten er eiet, og er på 929,3 m².

Omkostninger
273300

Matrikkelinformasjon
Kommunenr: 301
Gårdsnr: 149
Bruksnr: 160

https://www.ﬁnn.no/realestate/homes/ad.html?ﬁnnkode=100983392&fks=100983392
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20. november 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Kravoppstilling for Lyngveien 40
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Føleide ble 12. oktober tilkjent en erstatning pålydende kr 99.526,50 av
Husleietvistutvalget (HTU) for utgifter utkastet leietaker Per Gløtta har påført huset
(bilag 1). Dette er kostnader Føleide har måttet dekke personlig og fremmer dette som
en heftelse overfor Lyngveien 40.
Føleide fremmet et krav på kr 6.272.999,73, men ble kun tilkjent kr 99.526,50. Grunnet
begrensninger i HTU-forskriften har ikke Føleide fått medhold for hele kravet. Kravet
fremmes derimot i sin helhet i denne kravoppstilling.
Leietakere betaler inn husleie på forskudd som sikkerhet for skader og
betalingsvanskeligheter. Huset driftes og finansieres dermed mye på samme måte som
det norske pensjonsfondet. Føleide har dermed en heftelse overfor huset i form av krav
fra leietakere. Månedlige leieinntekter er på kr 64.200, som gir et krav til huset på dette
beløpet ganget med 3 måneder: kr 192.600

Samlet krav utgjør dermed kr 6.465.599,73. Forsinkelsesrente skal påregnes.

20. november 2017

______________________
Lars Føleide

20. november 2017
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Innsigelse på forelagt bud
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
1. Innledning
Dommerfullmektig Nina Kristiansen Wærnhus ved Sør-Trøndelag tingrett kunne 25. april 2017 i
løpet av noen få minutter påpeke at rettsforliket av 10. oktober 2016 ikke på noe tidspunkt har
vært gyldig på bakgrunn av tvisteloven § 19-11. Flere ugyldighetsgrunner finner man i
avtaleloven § 30, § 31 og § 36.
Det eksisterer ikke noe underskrevet rettsforlik i henhold til norsk lov. Rettsdokumentet
”Rettsbok og hevingskjennelse”, side 2, er uten signaturer (se bilag 1). Rettsboken ikke er
undertegnet i henhold til de krav som er beskrevet i tvisteloven § 19-11:
Tvisteloven § 19-11. Inngåelse av rettsforlik
(1) Rettsforlik føres inn i rettsboken.
(2) Rettsforliket skal undertegnes av partene og rettens medlemmer.
Rettsforliket er ugyldig. Rettsdokumentet av 10. oktober 2016 oppfyller ikke kravene i
tvisteloven § 19-11.
Det er på ingen måte et rettsforlik, men det man kan kalle en kladd. Håndskrevne ark. Hva kan
kalles et rettsforlik er definert i loven, jf. tvisteloven § 19-11. Som i punkt 1 sier at et rettsforlik
skal føres inn i rettsboken. Dette har blitt gjort, som fremgår av bilag 1. Men for at ”Inngåelse av

rettsforlik” skal være godkjent, så må også punkt 2 være oppfylt. Det skal undertegnes av partene
og rettens medlemmer, altså Føleide, Sønderland og tingrettsdommer Arild Nesdal. Dette er ikke
gjort. Det eneste tingrettsdommer Nesdal har signert er hevingskjennelsen.
Uansett hvor mye godvilje man tillegger dette rettsdokumentet, så oppfyller det ikke kravet i
punkt 2. For det eneste tingrettsdommer Nesdal har signert er hevingskjennelsen. Se bilag 2 for
et eksempel på hvordan et gyldig rettsforlik skal være signert i rettsboken.
Domstolene i Norge har ikke belegg i norsk lov for å omtale rettsdokumentet av 10. oktober
2016 som et rettsforlik, da dette ikke foreligger. Et rettsforlik må oppfylle kravene i tvisteloven
§ 19-11. Når kravene ikke er oppfylt, eksisterer heller ikke noe rettsforlik. I fravær av signaturer
slik norsk lov krever har det aldri eksistert noe rettsforlik. Sønderland har dermed aldri oppnådd
noen juridisk stadfesting av eierskap til Lyngveien 40 og Oslo tingrett vil være nødt til å
stadfeste at rettsdokumentet av 10. oktober 2016 er ugyldig.
Føleide er ikke pålagt av norsk lov å legge ned påstand om oppfriskning, da frist for å ta ut
stevning for tingretten er 6 måneder fra ugyldighet er oppdaget. Frist for å ta ut søksmål for
å få rettsdokumentet av 10. oktober 2016 for stadfestet som ugyldig er dermed 25. oktober 2017,
når Føleide ble gjort til kjenne med ugyldigheten etter samtale med dommerfullmektig Nina
Kristiansen Wærnhus ved Sør-Trøndelag tingrett 25. april 2017 (jf. tvisteloven § 19-12). Etter
samtale med Borgarting lagmannsrett 18. april 2017 tar Føleide umiddelbart kontakt med SørTrøndelag tingrett for bistand for å ta ut stevning for tingretten, da lagmannsretten opplyser om
at dette er riktig måte å angripe et ugyldig rettsdokument av 10. oktober 2016 er ved stevning for
tingretten. Føleide fikk møte med en dommerfullmektig ved Sør-Trøndelag tingrett 25. april
2017.
Etter anbefaling av dommerfullmektig Nina Kristiansen Wærnhus ved Sør-Trøndelag tingrett (se
bilag 3 for notater) ble det tatt ut stevning for tingretten 28. april 2017, 3 dager etter at Føleide
ble gjort til kjenne at kravene i tvisteloven § 19-11 ikke er oppfylt. Føleide har dermed tatt ut
stevning godt innenfor fristen på 6 måneder som er satt i tvisteloven § 19-12: Virkninger av
rettsforlik. Adgang til å sette rettsforlik til side.

Det er viktig å påpeke ovenfor domstolene i Norge at Føleide ikke har en juridisk utdanning.
Som en lovlydig borger har Føleide svært begrenset erfaring med rettssystemet og dermed lite
kjennskap til innholdet i denne røde boken vi kaller for norske lover. Føleide har dermed ikke i
fravær av juridisk bistand mulighet for å gjøre mer enn de anbefalinger han får av dommere og
dommerfullmektige.
Føleide har gjort en iherdig innsats for å få juridisk bistand, med involvering av advokat Inger
Johanne Dehli – daglig leder for Immer Advokat AS og lokal representant for Huseiernes
Landsforbund, hvor Føleide er medlem. Føleide har ikke fått den bistand han har krav på i
henhold til oppdragsbeskrivelsen og når ho uten grunnlag for dette sier opp kundeforholdet har
ho ikke opptrådd i henhold til ”Regler for God Advokatskikk”. Føleide forsøkte januar 2017 å få
den juridiske bistand han opprinnelig ba om å få av advokat Dehli, hvor advokat Anja Jonassen
hos Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig tar på seg oppdraget med betingelse om at det
betales inn et forskudd på kr 15.000. Etter samtale med advokat Dehli klarer ho å overtale
advokat Jonassen til å ikke ta på seg oppdraget. Involvering av advokat Dehli har altså ført til at
Føleide ikke har fått den juridiske bistanden for å avverge tvangssalg som advokat Dehli tok på
seg i oppdragsbeskrivelsen, og ho har i tillegg klart å sabotere alle forsøk av Føleide for å få
avverge tvangssalget med juridisk bistand. Føleide har altså ikke hatt noe annet valg enn å bli
selvprosesserende, noe som har ytterligere forsterket opplevelsen av urett og den påkjenning det
er på urettmessig vis å miste både hjem og eneste inntektsgrunnlag.
Advokat Inger Johanne Dehli er klaget inn til Advokatforeningen for brudd på ”Regler for God
Advokatskikk”. Klage, tilsvar og kommentarer vil bli ettersendes dersom retten ønsker dette.
Da Føleide er en helt vanlig student innen ikke-juridiske studium, uten familiemedlemmer og
venner med juridisk kompetanse, er han nødt til å belage seg på sunn fornuft, intuisjon og
regelrett flaks. Da befaring 31. mai 2017 av Lyngveien 40 ville medføre fare for tap ved å påføre
en unødvendig byrde for husets leietakere sendte Føleide en anmodning om å stille saken i bero
av 26. mai 2017. Dette ble gjort etter samtale med dommer Hilde Kolberg Strømme ved Oslo

byfogdembete, vakthavende dommer da dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen ikke var til
stede på denne inneklemte fredagen etter Kristi himmelfartsdag torsdag 25. mai 2017.
Dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen yter på ingen måte den bistand han er pålagt. Dommer
Sørensen har forsikret at han samvittighetsfullt vil oppfylle sine plikter som dommer – at han vil
handle og dømme slik som han etter loven og for hans samvittighet kan forsvare, og verken
av hat eller vennskap, verken for gunst eller gave eller av annen årsak vike fra rett og
rettferdighet (bilag 4). Ole Christian Wenstøp Sørensen dømmer heller ikke etter loven, da han
omtaler rettsdokumentet av 10. oktober 2016 som et rettsforlik – når dette dokumentet ikke
oppfyller de kravene som tvisteloven § 19-11 spesifiserer for å kunne inngå et rettsforlik.
Det er altså regelrett flaks at Føleide kommer i prat med vakthavende dommer Hilde Kolberg
Strømme 26. mai 2017 og får i løpet av samtalen en innføring i normal saksgang. Rett og slett et
kræsjkurs for hvordan rettssystemet i Norge ”fungerer” når det gjelder tvangssalg og hva må til
for at det skal bli rettmessig stadfestet at et rettsdokumentet ikke oppfyller kravene i norsk
lovverk. Føleide fikk regelrett sjokk for hvor komplisert det skal være for rettssystemet å rette
opp i feil som åpenbart er i strid med norske lover. Et problem er fullstendig mangel på sunn
fornuft og intuisjon, slik at enhver norsk borger vil ikke ha mulighet for å navigere systemet uten
bistand. Hovedutfordringen ligger i det at man må kjøre to prosesser parallelt for å forhindre at
boligen ikke blir tvangssolgt før det foreligger en stadfestelse ved Oslo tingrett at
rettsdokumentet av 10. oktober 2016 er ugyldig. Vakthavende dommer Strømme gav Føleide en
innføring i begrepene "Stille saken i bero" og “Oppsettende virkning”, som gjorde at Føleide i
brev av 26. mai kunne sende en anmodning om at saken stilles i bero.
Dommer Sørensen er pålagt å følge norsk lov (bilag 4). Således kan man tenke på dommere som
et talerør for norske lover. Norsk lov skal ligge til grunn for alle handlinger og alle beslutninger.
Det er da logisk at dommer Sørensen ved å bli gjort oppmerksom på at norsk lov ikke er fulgt
faktisk opplyser Føleide om hva som må gjøres for å oppheve kjennelsen av 8. mars 2017, da
grunnlaget for kjennelsen ikke er gyldig (jf. tvisteloven § 19-11). Dommer Sørensen ble gjort
oppmerksom på at kjennelsen er fattet på ugyldig grunnlag allerede i brev av 28. april 2017,
samme dag som det ble tatt ut stevning for tingretten.

Dommer Sørensen skriver i sitt svar av 5. mai 2017:
Det er derfor ikke grunnlag for å avslutte sak om oppløsning av sameie ved tvangssalg av
gnr 149, bnr 160 i Oslo.
Sørensen gir her uttrykk for at han har myndighet for å avslutte sak om oppløsning av sameie
ved tvangssalg, men at retten er kjent med at Borgarting lagmannsrett 30. mars 2017 har avvist
anken, og dermed ikke har noe grunnlag for å avslutte sak om oppløsning.
Innholdet i brevet av 28. april 2017 tydelig fremhever at rettsdokumentet av 10. oktober 2016 er i
strid med tvisteloven § 19-11. Denne paragraf er ikke nevnt i anken av 6. januar 2017 til
Borgarting lagmannsrett, så dommer Sørensen svarer altså ikke på henvendelsen av 28. april
2017. En klar misforståelse som oppklares i brev av 10. mai 2017, hvor dommer Sørensen blir
gjort til kjenne med at Føleide er gjort kjent med flere ugyldighetsgrunner 25. april 2017.
Dommer Sørensen svarer da i brev av 15. mai 2017:
Forøvrig bemerkes at du som vedlegg til dine bemerkninger til begjæring om oppløsning
av sameie har fremlagt kopi av underskrevet rettsforlik av 10. oktober 2016.
Et slikt svar stiller spørsmålstegn med hvor beregnelig dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen
faktisk er, for enhver person kan se at det ikke eksisterer noe underskrevet rettsforlik i henhold til
norsk lov. Rettsdokumentet ”Rettsbok og hevingskjennelse”, side 2, er uten signaturer (bilag 1).
Rettsboken ikke er undertegnet i henhold til de krav som er beskrevet i tvisteloven § 19-11.
Uansett hvor mye godvilje man tillegger dette rettsdokumentet av 10. oktober 2016, så oppfyller
det ikke kravet til punkt 2 i tvisteloven § 19-11. Det eneste tingrettsdommer Nesdal har signert er
hevingskjennelsen. Se bilag 2 for et eksempel på hvordan et gyldig rettsforlik skal være signert i
rettsboken.
Føleide har i brev av 16. mai påpekt ovenfor dommer Sørensen at:
Fremfor å henvise til en kjennelse av eldre dato før ny informasjon ble kjent og uriktig
legge ned påstand om at rettsforliket er underskrevet i henhold til tvisteloven § 19-11
punkt 1 og 2, oppfordres Oslo byfogdembete å ta stilling til ny informasjon gitt av brev
28. april, 10. mai og ytterligere spesifisert og utdypet i dette brevet av 16. mai 2017.

Retten undrer nok hvordan Sørensen svarer på en slik henvendelse, hvor dommer Sørensen blir
arrestert for å ha nedlagt en uriktig påstand om faktiske forhold hva angår rettsdokumentet av 10.
oktober 2016. Det lurer Føleide også på. For krav definert i tvisteloven § 19-11 er ikke oppfylt.
Brev av 18. august ba Føleide dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen gjøre rede for hvordan
rettsdokumentet av 10. oktober 2016 faktisk er underskrevet, med henvisning til brev av 16. mai,
23. juni og 10. juli hvor samme spørsmålet er stilt uten at det besvares av Sørensen. Dommer i
saken har altså ved flere anledning blitt bedt om å svare på et spørsmål uten at Føleide i løpet av
4 måneder har lykkes å få noe svar. I brev av 24. august svarer Sørensen fortsatt ikke på
spørsmålet som er gjentatt siden 16. mai. Dommer Sørensen har til dags dato ikke kunne
redegjøre for hvordan rettsforliket er undertegnet, da side 2 ikke inneholder en eneste signatur
(bilag 1).
Det hele vitner om at dommer Sørensen har vanskeligheter for å innrømme feil. Kjennelsen av 8.
mars 2017 er feil, da det ikke foreligger noe rettskraftig dokument som oppfyller kravene i
tvisteloven § 19-11. Dommer Sørensen fortsetter bare å gjøre flere feil, hvor Føleide blir møtt
med stillhet fremfor at det gis oppklarende bemerkninger.
Føleide ble nødt å sende nytt brev 23. juni, da det har gått mer enn én måned uten svar:
Av brev 30. mai henvises det til brev av 16. mai, uten at Sørensen forsvarte sin påstand
av 15. mai. Er det slik at Oslo byfogdembete i fravær av å svare på påstand fremlagt i
brev av 16. mai om at rettsforliket ikke er underskrevet i henhold til norsk lov, faktisk sier
seg enig i at rettsforliket er ugyldig?
Føleide ber også om en forklaring på hvorfor brev av 16. mai ikke besvart før 30. mai, og
selv når brev av 16. mai ble nevnt i brev av 30. mai, så kom det ingen forklaring av
dommer Sørensen på hvordan rettsforliket av 10. oktober 2016 er underskrevet.
Videre korrespondanse kom fra dommer Helge Johannessen uten at det er gitt noen grunn til
dette. Føleide har i kommunikasjon med avdelingsleder Hanne Tenden og sorenskriver Inga
Merethe Vik ved Oslo byfogdembete fått beskjed om en dommer ikke kan tre inn eller overta

saker fra andre dommere, så det fremstår som uforståelig at all korrespondanse hva gjelder sak
16-188655 siden 12. juni frem til 11. august har kommet fra dommer Helge Johannessen.
Føleide skriver i sitt brev av 10. juli 2017:
Forhold tatt opp i brev av 23. juni kan kun dommer Sørensen svare for. Det er kun han
som kan komme med oppklarende opplysninger for hvor disse signaturene fra Føleide,
Sønderland og tingrettsdommer Nesdal på side 2 i rettsboken befinner seg. Dommer
Helge Johannessen kan ikke svare for dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen.
En måned var det fortsatt ikke kommet noe svar fra dommer Sørensen.
I brev av 30. juni opplyser Oslo byfogdembete at saken vil igangsettes da Borgarting
lagmannsrett har avvist påstand om oppfriskning. Føleide kunne ikke forstå hvordan han i brev
av Borgarting lagmannsrett blir opplyst om én måned ankefrist, altså en juridisk rettighet,
samtidig som at salgsarbeidet gjenopptas. Hva er da poenget med å anke, dersom boligen blir
solgt før anken er ferdigbehandlet?
Føleide kunne ikke forstå hvordan det kan ha seg at Oslo byfogdembete ikke tar hensyn til de
juridiske rettingene som ligger til grunn for en rettferdig saksgang og sendte derfor i brev av 16.
juli 2017 en anmodning om å stille saken i bero (bilag 5):
Oslo byfogdembete bes derfor bekrefte ovenfor Føleide og rettens medhjelper at saken
ikke igangsettes før de rettigheter Føleide har opphører å eksistere.
På bakgrunn av at oversendelsen av anken også inneholdt et anketilsvar, sendte Føleide en epost
(bilag 5) til Oslo byfogdembete med forespørselen:
Er det meningen at jeg skal kunne få kommet med kommentarer til anketilsvar?
Er det vanlig at dere bare dere sender anken videre uten at jeg blir gitt mulighet for å
komme med kommentarer?
Hvor dommer Helge Johannessen kunne opplyse at lagmannsretten nå bestemmer den videre
saksgang.

Dommer Helge Johannessen avviste anmodningen om å stille saken i bero 24. juli 2017, så
Føleide fulgte opp med en forespørsel i brev av 27. juli 2017 om at det gis oppsettende virkning
(bilag 6). I svar av 2. august 2017 skriver dommer Johannessen (bilag 7):
Retten finner ikke grunn til å endre sin beslutning vedrørende oppsettende virkning.
Retten forstår ikke brevet som en anke over beslutningen og foretar seg ikke mer i
anledning brevet av 27. juli 2017.
Dommer Helge Johannessen gir her uttrykk for at oppsettende virkning ikke gis før beslutningen
ankes. Føleide sender følgelig et nytt brev 7. august (bilag 8) hvor han ber om oppklaring og en
presisering:
Er det slik å forstå at Oslo byfogdembete ikke stiller saken i bero uten at en anke med
betalt rettsgebyr er inne til behandling?
Mer eksplisitt: At Oslo byfogdembete mener at de har en rettighet i henhold til norsk lov
å gjennomføre et tvangssalg før hjemmelshaver får rådført seg med advokat, innhente
juridisk bistand fra norske domstoler og skaffe den dokumentasjon som etterlyses i en slik
kjennelse?
Føleide hadde en lengre samtale 8. august 2017 med dommer Øystein Hermansen ved Borgarting
lagmannsrett om akkurat dette, hvor Føleide ønsket å vite hvilken paragraf i det norske lovverk
er det som gir Oslo byfogdembete en rettighet som rår sterkere enn den rettighet lovverket gir for
å ta ut anke innen ankefristen. Dommer Hermansen hadde ikke noe godt svar på dette, og
henviste Føleide til Oslo byfogdembete for et direkte spørsmål for hvor i norsk lov er de gitt en
rettighet som overstyrer den rettighet Føleide har for å forberede en anke frem mot ankefrist.
2. Sakens tema
Føleide har siden 2006 vært eneste hjemmelshaver av eneboligen Lyngveien 40 (bilag 9).
Sønderland har i mange år samarbeidet med nå utkastet leietaker Per Gløtta (født 05. juni 1959)
for å påføre Føleide så store økonomiske tap at han går personlig konkurs og blir nødt til å selge

huset av økonomiske grunner. Dette har pågått siden 2013, når Sønderland påførte Føleide en
kostnad tilsvarende kr 270.000.
Sønderland er gjort kjent ved helt siden huset ble kjøpt at han ikke har noe eierskap til
eneboligen (bilag 10), noe han selv har bekreftet ovenfor megler Silje Frøyshol Kristiansen
(Silje@EiendomsMegler1.no, EiendomsMegler 1 Oslo AS). Se bilag 6 om oppsettende virkning
for ytterligere detaljer.
Per Gløtta og Nils Sønderland har kjent hverandre siden 2006. De bruker å slå av en prat over en
røyk. Begge 2 er fanatiske Everton fans. Per Gløtta er så psykisk ustabil at han ikke klarer å
fungere i norsk økonomi uten bistand av staten, hvor han siden innflytting i 2006 har vært NAV
klient. For året 2015 er han oppført med 0 i inntekt, formue og skatt. Med milliongjeld har han
vært i gjeldssanering og har i prosessen blitt ekspert i å snylte på den norske stat, som et rovdyr
som lurer i det skjulte klar for å angripe når intetanende bytte viser tegn til svakheter. Per Gløtta
elsker å lyve, manipulere og drive med dobbeltspill. Gløtta bruker snakkekunsten for alt den er
verdt og har klart å forføre Nils Sønderland ut i en endeløs og dyp elendighet, i den tro om at de
to i samarbeid skal på urettmessig vis kunne overta huset gjennom klassisk utpressing.
Startskuddet gikk i 2013 når Føleide ble påført en kostnad på kr 270.000, og ble dermed nødt for
å avbryte arbeidet med en doktorgrad og returnere til Norge i 2014.
Den grad av irrasjonalitet Sønderland lider av ble understreket når han først sommeren 2015 ber
om å oppløse et sameie som ikke eksisterer. Sønderland har aldri vært hjemmelshaver og det
foreligger ingen sameiekontrakt, så da er det helt absurd at Sønderland tror at han vil vinne frem
med en begjæring om tvangsoppløsning av et ikke-eksisterende sameie. Sønderland fikk til svar
av Oslo byfogdembete at eierskap til Lyngveien 40 må stadfestes før han kan begjære et
tvangssalg.
Sønderland plages åpenbart av usunn høy grad av ønsketenkning, og med Per Gløtta på laget
hadde begge troen på at de ville kunne konspirere mot Føleide. Eneste inntektsgrunnlag for
Føleide kom fra huset ettersom han høsten 2015 hadde startet på en masterutdanning ved NTNU
i Trondheim. Utfordringene starten i 2016 når Per Gløtta sluttet å betale husleie samtidig som at

Føleide var nødt til å betale store beløp til advokat i forkant av sak i tingretten. Den økonomiske
usikkerheten gjorde at skulderen sviktet. Den ble så gale at Føleide måtte slutte med sine faste
Squash treninger, som gav grobunn til flere følgeproblemer da slik fysisk aktivitet har hatt en
avstressende effekt. Dette har forsterket plager med prolaps i korsryggen påvist med MR. Det er
også tatt MR av skulderen og Føleide har vært til time hos Ortoped.
Mistanken har vært der hele tiden, men det var først 1. februar 2017 etter at Per Gløtta ble kastet
ut 4. januar 2017, når Nils Sønderland møter opp hos politiet (Namsfogden i Oslo) med sammen
med Per Gløtta med en underskrevet leiekontrakt at det kom en uomtvistelig bekreftelse på at
Sønderland og Gløtta har jobbet tett sammen for at Føleide ikke lengre ville ha mulighet for å få
økonomien til å gå rundt. Gløtta fikk ved utgangen av oktober 2016 alle leietakere til å si opp
leiekontrakten, hvor Føleide ble påført den umulige oppgaven å hente inn 7 nye leietakere før 1.
januar 2017 uten at han selv bor i Oslo – samtidig som han måtte lese til eksamener og
ferdigstille en masteroppgave før 21. desember.
Føleide har siden 2012 vært kronisk arbeidsledig. I en periode på 14 måneder ble det skrevet en
jobblogg, hvor Føleide hadde søkt på 30 jobber uten å bli kallet inn til noe seriøst intervju.
Smertefullt klar av at Føleide ikke er attraktiv på jobbmarkedet, er usikkerheten rundt husets
inntektsgrunnlag en grunn til bekymring. Det har vært stressende nok å måtte forholde seg til
enten Gløtta eller Sønderland, men dette stressnivået nådde nye høyder 1. februar når Føleide ble
oppringt av namsmannen med opplysninger om at Gløtta og Sønderland hadde møtt opp med en
signert leiekontrakt for å forhindre at Føleide skulle få tillatelse samme dagen om å kaste det Per
Gløtta ikke har klart å fjerne fra boligen i perioden 4. januar til 1. februar 2017. Med Per Gløtta
ute av huset bedret atmosfæren i huset seg betraktelig. Sønderland hadde mistet en viktig
støttespiller for å gjøre livet til Lars Føleide surt. Men målet var likevel oppnådd. Føleide ble
påført så store kostnader at han ikke hadde økonomisk handlefrihet for å anke en eventuell dom i
tingretten til lagmannsretten. Den økonomiske situasjon høsten 2016 ble så håpløs at Føleide ble
nødt til å bli selektivt for hvilke regninger som skulle bli betalt og hvilke som ville forbli ubetalt.
Takst ble ferdigstilt 7. juli 2017 og allerede 13. juli hadde Per Gløtta kjennskap til innholdet i
denne taksten. Eneste måte en utkastet leietaker skulle kunne innhente slik informasjon ville ha

vært gjennom Nils Sønderland, som da blir 2. eksempelet på at Gløtta og Sønderland
samarbeider tett. Først etter at boligen ble lagt ut på Finn Eiendom 6. august kl 09:03 ble
prisantydningen offentlig informasjon. Selv ikke hjemmelshaver Føleide ble gjort til kjenne med
innholdet i taksten før informasjonen ble offentliggjort, som vitner om at noe er riv-ruskende
gale når en leietaker som ble kastet ut 4. januar 2017 har klart å oppdrive denne informasjonen.
Føleide har klaget Per Gløtta inn til Husleietvistutvalget med et samlet krav på over kr 250.000.
Ytterligere dokumentasjon på dette vil bli sendt før ankefristen utgår 15. september 2017, da Per
Gløtta har motsatt seg mekling og en avgjørelse er nær forestående. Det faller altså i sin egen
urimelighet at når Sønderland legger ned påstand om eierskap samtidig skal samarbeide med en
utkastet leietaker som har svindlet huset for et sekssifret beløp.
12. oktober 2017 ble Føleide tilkjent en erstatning på ca. kr 100.000 av Husleietvistutvalget
(bilag 18).
Sønderland har etter egne vurderinger av symptomer hvor han plages av skam, angst og
mindreverdighetsfølelser kommet frem til at han psykiske lidelser og svakhet. Det var først i
midten/slutten av 20-åra at han begynte å reflektere rundt sine egne følelser. Se kopi av personlig
notatblokk i bilag 11 med vedlagt reinskriving.
At Sønderland sliter psykisk forklarer hvordan en norsk borger fullstendig informert ved
gjentatte anledninger og klar han ikke har eierskap til Lyngveien 40 kan finne på å begjære
tvangsoppløsning av et sameie som ikke eksisterer. Bilag 12 viser at begjæringen er registrert 20.
april 2015 er uten dokumentasjon på eierskap. Føleide ble sjokkert over at en slik begjæring i det
hele tatt ble registrert mottatt, da det betyr at Føleide kan begjære oppløsning av sameie ved
tvangssalg for enhver eiendom i Norge uten å presentere noen form for dokumentasjon på
eierskap og sameie. Føleide hadde store utfordringer med hvordan et velfungerende rettssystem
kan tillate noe slikt, og hvorfor Føleide skal måtte bruke mye tid og følelsesmessige frustrasjoner
på å forsvare seg mot klart grunnløse fremstøt. Er det slik at man er skyldig til det motsatte er
bevist i Norge?

Sønderland sine psykiske vanskeligheter og personlighetsforstyrrelser forsterkes av fullstendig
fraværende evne til å forholde seg til fakta og i det hele tatt gjøre en innsats for at fakta skal bli
gjengitt i offentlige dokumenter. Det lille avsnittet til Sønderland i begjæringen (bilag 12)
drukner i feil. Allerede første setningen blander nynorsk og bokmål. Føleide og Rincon hadde
ikke noe samlivsbrudd i 2007. Olav Føleide døde ikke i 2013. Medlåneransvar betyr ikke ”50%
hver”. Se dokumentasjon i uttalelser til første brev (bilag 13). Dette fortsetter i andre brev (bilag
14), hvor Føleide påpeker 20. august 2015 (bilag 15) ovenfor Oslo byfogdembete at Sønderland
lider av selektiv ønsketenkning:
Nok en gang undergraver Nils Sønderland sin egen troverdighet med oppramsing av en
rekke faktafeil. Et enkelt internett søk ville ha avkreftet Nils sin ville ide om at min far
døde i 2013. Opportunist (utøvelse av selektiv ønsketenkning) som Nils er, og skråsikker i
sin sak, så ser han ingen grunn til å være ydmyk nok til å tvile på seg selv. Og dermed er
det ingen grunn til engang å sette spørsmåltegn bak hans påstand om at min far døde i
2013, når han faktisk døde 1. kvartal 2011. Ytterligere er Nils frekk nok til å påstå at det
faktum at han bommet så grovt på noe helt elementært som et årstall for et dødsfall er
irrelevant. Noe det absolutt ikke er, da det tegner et bilde av en person man overhodet
ikke kan diskutere med på noe sett og vis – ettersom det er fullstendig umulig å bli enig
med Nils om åpenbare og fundamentale fakta.
Sønderland kunne ikke presentere bevis for at det eksisterer noe sameie og ble følgelig avvist av
Oslo byfogdembete.
Rettsdokumentet av 10. oktober 2016 er i strid med tvisteloven § 19-11. Et rettsforlik skal føres
inn i rettsboken, for så å undertegnes av partene og rettens medlemmer. Som det fremgår av
rettsforliket (bilag 1), er ikke det signert av partene og dommeren i rettsboken.
Ugyldighetsgrunner framgår av avtaleloven § 28 — 38. § 30, § 31 og § 36 er spesielt vektlagt.
Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 Tingrettens stadfestelse sier at:
Etter at fristen for å fremsette innvendinger mot stadfestelse er utløpt, skal tingretten ved
kjennelse snarest mulig avgjøre om bud skal stadfestes.

Retten skal nekte et bud stadfestet dersom:
(a)

det er sannsynlig at fornyede salgsforsøk vil lede til større utbytte,

Korrigert for sesongvariasjoner gikk boligprisene oktober 2017 opp med 0.4%. Oktober 2017 var
en måned med høy aktivitet i boligmarkedet, med 8.2% flere omsatte boliger enn oktober 2016,
viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge.
I brev av 12. november 2017 ble Oslo byfogdembete gjort oppmerksom på at Finn annonsen ble
gjort inaktiv 31. oktober 09:13. Retten har ikke svart på dette brevet.
17. november ble følgende e-post sendt til rettsmedhjelper Marius A. Rød med kopi til dommer
Ole Christian Wenstøp Sørensen og Oslo byfogdembete:
Hei Marius,
Ber med dette om at du utreder for hvorfor Finn annonsen ble gjort inaktiv 31. oktober.
Ber om at annonsen gjøres aktiv igjen.
Ber også om at du utleverer og gjør tilgjengelig for retten og rettighetshavere all
kommunikasjon du har hatt med Svein Anders Haugen.
På forhånd takk!
Annonsen er fortsatt inaktiv. Og advokat Rød har ikke svart.
Noe så enkelt som å holde annonsen aktiv frem til fristen for å fremme en innsigelse vil medføre
økt sannsynlighet for større utbytte. Dette faktum alene tilsier at retten skal nekte budet for
stadfestet.

Boligprisene har sesongvariasjoner gjennom året, med oppgang fra januar frem mot mai, fulgt av
en ny oppgang i august. Boligprisene er vanligvis avtakende frem mot jul, før de får jeg ny
oppgang på nyåret.
Dette faktum alene tilsier at retten skal nekte budet for stadfestet, da det er sannsynlig at
fornyede salgsforsøk vil lede til større utbytte.
Føleide er i dialog med flere interessenter for å tre inn som medlåner. Føleide har allerede funnet
én medlåner og trenger én til for å få innvilget et boliglån på kr 8.8 millioner. Et boliglån
pålydende kr 8.8 millioner vil gi en belåning på 60% og mulighet for avdragsfrihet. Banken
estimerer at husets verdi er på kr 14.67 millioner. Renten på boliglånet er per i dag på 2.1%.
Føleide vil altså kunne legge inn et bud pålydende kr 8.8 millioner når boliglånet innvilges. Slik
finansiering er nært forestående, som tilsier at retten skal nekte budet for stadfestet, da det er
sannsynlig at fornyede salgsforsøk vil lede til større utbytte.
Føleide har i brev av 20. november fremmet krav i forbindelse med tvangsoppløsning av sameie,
hvor eiendommen Lyngveien 40 er berørt. Leietakere betaler inn husleie på forskudd som
sikkerhet for skader og betalingsvanskeligheter. Huset driftes og finansieres dermed mye på
samme måte som det norske pensjonsfondet. Føleide har dermed en heftelse overfor huset i form
av krav fra leietakere. Månedlige leieinntekter er på kr 64.200, som gir et krav til huset på dette
beløpet ganget med 3 måneder: kr 192.600
Gjennom Husleietvistutvalget har Føleide fremmet et krav pålydende kr 6.272.999,73. Dette
kravet opprettholdes i brev av 20. november, selv om Husleietvistutvalget kun tilkjente en
erstatning pålydende kr 99.526,50
Saksøker Nils Martin Sønderland har fremmet er krav pålydende kr 400.000 + forsinkelsesrenter.
Dette kravet bestrides og det bes om at det fremlegges dokumentasjon på at Sønderland har et
gyldig krav pålydende kr 400.000.

Føleide har fått godkjent en ankeerklæring hva gjelder en utleggsforretning avholdt 19. desember
2016. Dette kravet er registrert i grunnboken og er bestridt med en ankeerklæring 3. november
2017. Føleide om at pengekrav fremmet av Sønderland ikke utbetales før det foreligger en
endelig rettskraftig kjennelse som sier at dette kravet gyldig.
Dersom Føleide ikke lykkes med å finne en medlåner før utgangen av året, vil være positivt
innstilt til et frivillig salg. Et frivillig salg gir høyere utbytte. Retten skal nekte budet for
stadfestet, da det er sannsynlig at fornyede salgsforsøk vil lede til større utbytte.

3. Faktum i saken
Rettsforliket er i strid med tvisteloven § 19-11. Rettsforlik skal føres inn i rettsboken, for så å
undertegnes av partene og rettens medlemmer. Som det fremgår av rettsforliket (bilag 1), er ikke
det signert av partene og dommeren i rettsboken. Føleide ble gjort kjent med denne ugyldighet
25. april 2017, og har dermed frist til 25. oktober 2017 for å ta ut stevning for Oslo tingrett jf.
tvisteloven § 19-12.
I Schei m.fl., Tvisteloven kommentarutgave, 2. utgave, s. 649, uttales følgende om formkravene
ved inngåelsen av rettsforlik:
”Annet ledd bestemmer at rettsforliket skal undertegnes av partene og rettens
medlemmer. Underskriftene inntas umiddelbart etter inntaket i rettsboken. Når det
inngås rettsforlik, er det derfor ikke tilstrekkelig at rettens leder og protokollfører
signerer rettsboken til slutt, Jf § 13-6 fjerde ledd”.
10. oktober 2016 ble ikke ”Underskriftene inntatt umiddelbart etter inntaket i rettsboken”.
Faktisk så var ingenting ført inn i rettsboken ved heving av rettsmøtet. Rettsmøtet var ferdig kl.
11:40. Først senere samme ble det hevingskjennelsen avsagt:
Seinere samme dag ble det avsagt slik hevingskjennelse:
Partene har i dag inngått slikt rettsforlik som er tatt inn i rettsboka.

I hevingskjennelsen er det opplyst om at noen håndskrevne kladdeark er tatt inn i rettsboka, uten
at underskriftene ble inntatt umiddelbart etter inntaket i rettsboken.
Videre skriver tingrettsdommer Arild Nesdal 10. oktober 2016 i rettsboken at:
Partene har frafalt forkynning av hevingskjennelsen, som sendes i kopi til prosess
fullmektigene til orientering.
Som fjerner enhver tvil om underskriftene ble ført inn i rettsboken, for partene ble sendt hjem
etter rettsmøtet ble hevet kl. 11:40, før hevingskjennelsen ble forkynt. Før disse håndskrevne
kladdearkene ble ført inn i rettsboken og før partene og rettens medlemmer fikk undertegnet i
rettsboken. Faktisk så har partene overhodet ikke undertegnet noe som helst i rettsboken, når
loven krevet at underskriftene inntas umiddelbart etter inntaket i rettsboken.
Den økonomiske usikkerheten, en personlig gjeld på kr 8 millioner uten arbeidsinntekter, rettssak
og en absolutt frist for å levere en masteroppgave har gjort at stresset nådde nye rekordhøyder
høsten 2016 og har vedvart utover 2017. Aktiv motarbeidelse av leietaker Per Gløtta gjennom
svindel og unnlatelse å betale husleie har gjennom 2016 og 2017 påført Føleide enorme
kostnader. Selv etter utkastelse 4. januar 2017 når Gløtta har nektet å hente ting han har
akkumulert siden 2006, som bare forsterket belastningen og usikkerheten for Føleide når han
ikke engang oppholdt seg i samme by for å kunne klargjøre leiligheten for ny leietaker.
Stressnivået nådde nye høyder når Føleide ble etter oppringning av namsmannen gjort til kjenne
med at Sønderland og Gløtta i alle disse årene har samarbeidet tett for at Føleide skal gå konkurs.
Føleide har vært i behandling av fastlege og psykolog i 2016 og 2017. Dokumentasjon på dette
ettersendes innen ankefristen utgår 15. september. At Føleide sa fra seg ankemulighet til
lagmannsretten 10. oktober er noe han ikke forstod da han signerte rettsdokumentet av 10.
oktober 2016. På bakgrunn av dette vurderes rettsforliket signert 10. oktober som ugyldig etter
avtaleloven § 31.
Føleide opplevde dårlig oppfølging i forkant av rettssaken og et svik av advokat Dragsnes i
forhold til ivaretakelse av klientens beste interesse, hvortil rettsforliket signert 10. oktober
vurderes som ugyldig etter avtaleloven § 30.

En ytterligere ugyldighetsgrunn fremgår av avtaleloven § 36. Sønderland hadde 10. oktober
inngående kjennskap til Føleide sin økonomiske situasjon, ettersom det i prosesskriv ble bedt om
kontoutskrifter og at det var gjennom Sønderlands advokat at Føleide ble gjort kjent med at han
hadde fått en betalingsanmerkning (bilag 16) ved at en leietaker (nå utkastet) hadde tatt i bruk et
kredittkort sendt til Føleide under et utenlandsopphold og senere misligholdt (klage til
husleietvistutvalget ettersendes), hvor varsel tilsendt per post om at betalingsanmerkning blir
registrert i grunnboken ble unndratt av leietaker. Betalingsanmerkningen førte til at Sønderland i
et prosesskriv 25.05.16 ba om at stevningen tinglyses for å vise eventuelle kreditorer at det er
tvist om eierforholdet. Følgelig er det urimelig av Sønderland å be selvfinansierte student Føleide
om kr 975.000, samt å bli fjernet som medlåner, når han vet at det ikke er mulig for en student
uten inntekt å få innvilget et boliglån på kr 8.000.000. Se vedlagt avslag fra Sparebank 1 SMN
(bilag 17). De opplyser videre at selv med fast inntekt ville det vært en sak de trolig ikke ville
refinansiert. Det strides mot god forretningsskikk å signere på et rettsforlik Sønderland vet
motparten ikke vil klare å innfri.
4. Påstand
Det nedlegges følgende påstand:
1. Retten skal nekte budet stadfestet
2. Saken heves
***
20. november 2017

______________________
Lars Føleide
selv-finansiert student
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ileg
Ole Christian Wenstøp Sørensen
dommer ved Oslo skifterett

forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil oppfylle mine plikter
som dommer at jeg vil handle og dømme slik som
jeg etter loven og for min samvittighet kan forsvare, og verken
av hat eller vennskap, verken for gunst eller gave eller av annen
årsak vike fra rett og rettferdighet.

Oslo skifterett, 28 oktober 1999
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16. juli 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Tvangssalg
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Brev av 30. juni viser til at Borgarting Lagmannsrett har den 29.06.2017 avvist anken.
Videre skriver Oslo byfogdembete ved førstekonsulent Marit Gjøvåg Khoury at saken skal
derfor igangsettes.
Samtidig skriver Borgarting Lagmannsrett at Lagmannsrettens kjennelse kan ankes til
Høyesterett med påstand om oppfriskning av fristoversittelsen etter tvisteloven $ 16-12.
Som det kommer frem av bilag 1 og bilag 2 gav jeg uttrykk for å kommentere anketilsvaret,
noe jeg aldri fikk mulighet for å gjøre. Eneste mulighet blir da ved anke til Høyesterett.
Oslo byfogdembete mener vel ikke at saken skal igangsettes før ankefristen går ut på dato?
For at Føleide skal ha en rettighet nedfelt i Norsk lovverk, så må nødvendigvis Oslo
byfogdembete ha et ansvar.
Oslo byfogdembete bes derfor bekrefte ovenfor Føleide og rettens medhjelper at saken ikke
igangsettes før de rettigheter Føleide har opphører å eksistere.

16. juli 2017

________________
Lars Føleide

	
  

Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Brev og anketilsvar som er sendt deg pr post i dag
Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
To: "Khoury, Marit Gjøvåg" <Marit.Gjovag.Khoury@domstol.no>
Cc: Oslo Byfogdembete <oslo.byfogdembete@domstol.no>
Hei Marit,
Viser til vedlegg som viser at anken er sendt videre med anketilsvar (Sak 16188655).
Er det meningen at jeg skal kunne få kommet med kommentarer til anketilsvar?
Er det vanlig at dere bare dere sender anken videre uten at jeg blir gitt mulighet for å komme med kommentarer?
Mvh
Lars

20170613 13:44 GMT+02:00 Khoury, Marit Gjøvåg <Marit.Gjovag.Khoury@domstol.no>:

Med hilsen

Marit Gjøvåg Khoury
førstekonsulent

Oslo byfogdembete
Tlf. 22999382
Internett: www.domstol.no/obyf

Postadresse: Postboks 8003 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4, Oslo

Fra: pdf ocr [mailto:obyfp658@domstol.no]
Sendt: 13. juni 2017 13:26
Til: Khoury, Marit Gjøvåg
Emne: Attached Image

Tue, Jun 13, 2017 at 4:51 PM

Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Om anke og anketilsvar
Johannessen, Helge <Helge.Johannessen@domstol.no>
To: "zyronbackup@gmail.com" <zyronbackup@gmail.com>
Cc: "Khoury, Marit Gjøvåg" <Marit.Gjovag.Khoury@domstol.no>

Wed, Jun 14, 2017 at 9:02 AM

Retten viser til epost av 13. juni 2017 med spørsmål om rutiner ved oversendelse av anke.

Det følger av loven at retten skal sende anke og anketilsvar til lagmannsretten etter at disse er mottatt. Dette er derfor vanlig rutine.

Hvis du ønsker å kommentere innholdet i anketilsvaret så skal det nå skje direkte overfor lagmannsretten i prosesskriv, som sendes direkte til lagmannsretten. Lagmannsretten
bestemmer nå den videre saksgang.

Med vennlig hilsen

Helge Johannessen

Dommer

Oslo byfogdembete
Tlf. 22 99 93 62

www.domstol.no/obyf

Postadresse : Postboks 8003 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4, Oslo

27. juli 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Oppsettende virkning
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Føleide kan ikke forstå hvordan norske borgere kan ha rettssikkerhet, når Oslo
byfogdembete i brev av 24. juli ikke viser noe ansvar for at det skal gis rettferdig saksgang.
Dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen har forsikret at han vil handle og dømme slik han
etter loven og for sin samvittighet kan forsvare uten å vike fra rett og rettferdighet (bilag 1).
Vil anta at dommer Helge Johannessen har gitt en tilsvarende forsikring.
Norsk lov er veldig klar og tydelig på at ved kjøp av bolig vil kun den som tar et ansvar
kunne eie en bolig. Loven er så tydelig på dette området, at uansett hvor mye man prøver –
selv et skjøte med flere underskrifter, er loven så sterk at eierskap ikke tillates så lenge de
som har skrevet under skjøte også tar ansvar som medlånere. Ingen ansvar, ingen eierskap.
På høyskoler og universitet er det ingen som liker de som kan omtales som ”freeriders”
(gratispassasjer). Nedfelt i norsk lov er avsmaken for slike folk enda sterkere.
Føleide er en mann av upåklagelig integritet. Han er opptatt av at alle hans handlinger kan
forsvares for sin samvittighet uten å vike fra rett og rettferdighet. 13. januar 2016 kom
beskjeden om at han blir eneeier av Lyngveien 40. Hadde Føleide vært kynisk og
manipulerende kunne han holdt denne informasjonen for seg selv. Men Lars Føleide er
opptatt av å gjøre det som er riktig. Han er opptatt av det som er rett og rettferdig. Hans
samvittighet tillater ikke han noen annen handling, så Sønderland får umiddelbart en epost
(bilag 2) hvor han blir informert om at han må bli med på lånet for å få navnet sitt på skjøtet.
Nils Martin Sønderland sender en epost til Silje@EiendomsMegler1.no hvor han bekrefter at
han aksepterer at Føleide blir eneeier av huset. Når Nils Sønderland blir gitt valget om å ta
del i lånet på kr 5.33 millioner, hvor kr 700.000 er betalt over takst, velger han det trygge og
det forutsigbare. Sønderland frasier seg all eierskap til Lyngveien 40 når han forstår at han
ikke kan eie noe uten å bli medlåner.
Nils Martin Sønderland har etter egen vurdering av symptomer kommet frem til at han har en
psykiatrisk lidelse. Han plages av angst og skam, samt mindreverdighetsfølelser
(mindreverdighetskjennelser). Utfordringene Føleide har med sin barndomsvenn er direkte
relatert til de psykiske vanskeligheter han har (se bilag 3 for kopi av personlig notatblokk).
Kjennelse til tingretten ved dommerfullmektig Janne Riveland Bydal vektlegger tungt at
Føleide ikke tok ut stevning innen 10. april 2017 når dette var en oppfordring i kjennelsen
ved Borgarting lagmannsrett 30. mars 2017 (fortsatt uvitende om at det aldri har eksistert
noen rettskraftig rettsforlik etter tvisteloven § 19-11). Føleide skriver klart og tydelig i sin
stevning at innholdet i denne kjennelsen ble ikke gjort kjent for han før 18. april, noe
dommerfullmektig Janne Riveland Bydal har ignorert og er frekk nok til å fremheve dette
som det mest kritikkverdige.
	
  

Det eksisterer ikke noe underskrevet rettsforlik i henhold til norsk lov. Rettsdokumentet
”Rettsbok og hevingskjennelse”, side 2, er uten signaturer (se bilag 4). Rettsboken ikke er
undertegnet i henhold til de krav som er beskrevet i tvisteloven § 19-11:
Tvisteloven § 19-11. Inngåelse av rettsforlik
(1) Rettsforlik føres inn i rettsboken.
(2) Rettsforliket skal undertegnes av partene og rettens medlemmer.
Bilag 4 er på ingen måte et rettsforlik. Hva kan kalles et rettsforlik er definert i loven,
henholdsvis tvisteloven § 19-11. Som i punkt 1 sier at et rettsforlik skal føres inn i
rettsboken. Dette har blitt gjort, som fremgår av bilag 4. Men for at ”Inngåelse av rettsforlik”
skal være godkjent, så må også punkt 2 være oppfylt. Det skal undertegnes av partene og
rettens medlemmer, altså Føleide, Sønderland og tingrettsdommer Arild Nesdal. Dette er
ikke gjort. Det eneste tingrettsdommer Nesdal har signert er hevingskjennelsen.
Uansett hvor mye godvilje man tillegger dette rettsdokumentet, så oppfyller det ikke kravet i
punkt 2. For det eneste tingrettsdommer Nesdal har signert er hevingskjennelsen. Se bilag 5
for et eksempel på hvordan et gyldig rettsforlik skal føres være signert i rettsboken. Frist for
å ta ut søksmål er altså 6 måneder fra denne ugyldigheten oppdages, altså 25. april etter et
møte med dommerfullmektig Nina Kristiansen Wærnhus ved Sør-Trøndelag tingrett. Oslo
tingrett har dermed ikke mulighet til å avvise stevningen på grunnlag om oppfriskning.
Mener dommer Helge Johannessen at dette vitner om handlinger og dømming etter loven
som han med sin samvittighet kan forsvare uten å vike fra rett og rettferdighet?
Føleide har innhentet legeerklæring fra fastlege og psykolog, og blir å anke kjennelsen ved
tingretten og lagmannsretten.
I kraft av sin integritet har Føleide et ansvar for at sosiopater som Nils Martin Sønderland
med diverse personlighetsforstyrrelser ikke skal kunne vinne frem i rettssystemet på
grunnløse påstander og en minimum av innsats. Domstolene gjør Sønderland en
bjørnetjeneste ettersom dere belønner uærlig adferd. Føleide har en borgerplikt og et
samfunnsansvar for å forhindre at noe slikt skjer, og Oslo byfogdembete har et ansvar for å
gi Føleide den rettssikkerhet han har krav på.
Ber i lys av dette om at saken gis oppsettende virkning.

27. juli 2017

________________
Lars Føleide
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Ole Christian Wenstøp Sørensen
dommer ved Oslo skifterett

forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil oppfylle mine plikter
som dommer at jeg vil handle og dømme slik som
jeg etter loven og for min samvittighet kan forsvare, og verken
av hat eller vennskap, verken for gunst eller gave eller av annen
årsak vike fra rett og rettferdighet.

Oslo skifterett, 28 oktober 1999
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Nils Martin Sønderland - Lars Rune Føleide
Retten viser til begjæring om oppsettende virkning av 27 . jltli2017 . Denne vedlegges i kopi
brevet til Sønderlands prosessfullmektig'

Retten finner ikke grunn til å endre sin beslutning vedrørende oppsettende virkning. Retten
forstår ikke brevet som en anke over beslutningen og foretar seg ikke mer i anledning brevet
av 27. juli2017 .
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7. august 2017
Lars Føleide
Sverres Gate 3
7012 Trondheim
Oslo byfogdembete
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

Oppsettende virkning og midlertidig forføyning
Sak: 16-188655TVA-OBYF/2
Føleide fikk 7. august tilsendt brev av 2. august på e-post etter å ha forhørt seg om det er
kommet svar på brev av 27. juli.
Det ble i brev av 27. juli opplyst ovenfor Oslo byfogdembete at:
Føleide har innhentet legeerklæring fra fastlege og psykolog, og blir å anke
kjennelsen ved tingretten og lagmannsretten.
Hvor Oslo byfogdembete ved dommer Helge Johannessen kan opplyse om at:
Retten forstår ikke brevet som en anke over beslutningen og foretar seg ikke mer i
anledning brevet av 27. juli 2017.
Er det slik å forstå at Oslo byfogdembete ikke stiller saken i bero uten at en anke med betalt
rettsgebyr er inne til behandling?
Mer eksplisitt: At Oslo byfogdembete mener at de har en rettighet i henhold til norsk lov å
gjennomføre et tvangssalg før hjemmelshaver får rådført seg med advokat, innhente juridisk
bistand fra norske domstoler og skaffe den dokumentasjon som etterlyses i en slik
kjennelse?
Dersom dette er tilfelle ber Føleide om en henvisning til hvilken paragraf i norsk lovverk som
gir Oslo byfogdembete en slik rettighet, samt en forklaring på hvordan dette kan overstyre
de rettigheter ankede part i en rettferdig saksgang har for å få forberedt og behandlet en
anke innenfor de ankefrister som er gitt uten at boligen blir solgt i mellomtiden.
I brev av 27. juli ble et direkte spørsmål stilt ovenfor dommer Helge Johannessen:
Mener dommer Helge Johannessen at dette vitner om handlinger og dømming etter
loven som han med sin samvittighet kan forsvare uten å vike fra rett og rettferdighet?
Føleide mener det burde være unødvendig å skulle måtte gjenta et spørsmål for å få et svar,
og ber dommer Helge Johannessen avgi sitt svar.
I brev av 30. juni opplyser Oslo byfogdembete om at prosessen om å få boligen tvangssolgt
vil bli gjenopptatt på bakgrunn av en kjennelse av 29. juni fra Borgarting lagmannsrett, hvor
påstand om oppfriskning ble avvist. Er det slik å forstå at Føleide måtte ha forberedt en anke
og allerede ha betalt et nytt ankegebyr før han kunne få kjennskap til innholdet i kjennelsen
ved Borgarting lagmannsrett for å forhindre at saken om tvangssalg ble gjenopptatt?
For å avverge en vesentlig skade, ulempe og tap ble det i brev av 26. mai sendt en
anmodning om å stille saken i bero. I brev av 30. mai ble det opplyst at det videre
salgsarbeidet ble stilt i bero, uten at befaring for takst og fotografering ble gitt oppsettende
	
  

virkning. Eiendommen Lyngveien 40 ble dermed likevel påført en vesentlig skade, ulempe
og tap.
For å avverge en vesentlig skade, ulempe og tap ble det i brev av 16. juli sendt en
anmodning om å stille saken i bero. Ytterligere ble det sendt en anmodning om oppsettende
virkning 27. juli 2017. Begge henvendelsene er blitt avvist.
Det virker som at Oslo byfogdembete er av den oppfatning at det ikke tar tid å forberede en
anke. Dette fremstår som urimelig. Korrespondansen med Oslo byfogdembete ser ut til å
anta det er enkelt for Føleide å hente inn nødvendig bistand og kompetanse i juli måned,
samt at det ikke tas hensyn til at kan være tidkrevende å hente inn nødvendig
dokumentasjon.
6. august 2017 ble boligen lagt ut på Finn Eiendom, hvor Føleide nå blir nødt til å betale et
ytterligere rettsgebyr for begjæring om midlertidig sikring slik at annonsen fjernes fra Finn.no
Ettersom Oslo byfogdembete ikke har stilt saken i bero mens Føleide forbereder en anke vil
anken ytterligere bli forsinket i kraft av at verdifull tid nå må brukes på en midlertidig
forføyning med krav om behandling uten rettsmøte, da det foreligger fare for tap ved
opphold.
Som forklart i brev av 30. mai og 2. juni er det fare for tap ved å påføre en unødvendig byrde
for husets leietakere, hvor det samme gjelder dersom visning avholdes 13. og 14. august.
En midlertidig forføyning vil kun føre til at annonsen som nå er aktiv på finn.no blir fjernet,
når flere tusen personer allerede har besøkt annonseringen etter varsel via nettsiden og
mobil-app 6. august, samt at det 7. august ble sendt ut varsel på e-post.
Føleide har et ansvar ovenfor sine leietakere for at de skal kunne ha en følelse av trygghet
og forutsigbarhet ved å bo i Lyngveien 40. For å unngå tap av leieinntekter og ikke minst tap
av bolig, og for at Føleide skal kunne opprettholde en god relasjon til sine leietakere preget
av tillit og respekt, bes det om at Oslo byfogdembete stiller salgsarbeidet i bero.
Oslo byfogdembete kom i 2015 til den konklusjon om at Sønderland måtte få eierskap til
boligen juridisk stadfestet for å kunne begjære et sameie for tvangsoppløst.
Rettsdokumentet av 10. oktober 2016 bekrefter ingen eierskap, da rettsforliket ikke oppfyller
krav definert i tvisteloven § 19-11. Oslo byfogdembete skulle derfor ved kjennelse i 2017 ha
kommet til samme konklusjon som de fattet i 2015.
Et salg av Lyngveien 40 er dermed urettmessig og representerer derfor et tap for Føleide.
Oslo byfogdembete må stille salgsarbeidet i bero for å avverge en vesentlig skade og
ulempe for Føleide og husets leietakere, i påvente av at resultatet fra anken og en juridisk
stadfestelse av ugyldigheten ved rettsdokumentet av oktober 2016 foreligger.

7. august 2017

________________
Lars Føleide

	
  

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 21/05/2015 kl. 16:40
Registrert til og med: 19/05/2015

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
12190

17/02/2006

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 5.200.000
FØLEIDE LARS RUNE
F.NR: 301079

PENGEHEFTELSER
12195

17/02/2006

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 6.000.000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984851006

500048

22/06/2012

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 3.000.000
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 985621551
Uomsettelig

SERVITUTTER
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING,
ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Servitutter i grunn:
912302

27/03/1925

BESTEMMELSE OM DELEFORBUD
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser

920538

02/08/1935

BESTEMMELSE OM VEG
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning

6120

14/06/1941

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

9799

21/10/1942

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

431

20/01/1943

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

78970

21/10/1943

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om kloakkledning

9015

03/08/1959

BEST. OM ADKOMSTRETT
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
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Data uthentet: 21/05/2015 kl. 16:40
Registrert til og med: 19/05/2015

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

4525

12/04/1960

ERKLÆRING/AVTALE
.edtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

981

23/01/1965

ERKLÆRING/AVTALE
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom

4886

23/01/2006

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:0301 GNR:149 BNR:701
Bestemmelse om adkomstrett
Bruksrett
Eksklusiv brukksrett til snekkerverksted
Med flere bestemmelser

900528

01/08/1919

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0301 GNR:149
BNR:4

9658

21/08/1959

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:523

991766

13/03/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.642.

991767

24/11/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.677.

4927

08/03/1974

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:701

856683

24/10/2007

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:995

GRUNNDATA
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8. juni 2015
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo Byfogdembete
C. J. Hambros plass 4
0164 Oslo

Uttalelse på begjæring om oppløst sameie
15. mai var jeg innom Oslo Byfogdembete for å hente et dokument relatert til begjæring om
tvangsdekning/salg. Jeg spurte om det er slik at jeg kan begjære enhver eiendom i hele
Norge for tvangssolgt, uten å få noe fornuftig svar. For det har aldri eksistert noe sameie, da
jeg har vært oppført om 100% eier fra dag 1 (se vedlagte hjemmelsopplysninger). Hvorfor
Oslo Byfogdembete viderefører en begjæring om tvangsdekning/salg med henvisning til et
ikke-eksisterende sameie hvor det samtidig opplyses at undertegnede er eneste
hjemmelsinnehaver fremstår på meg som uforståelig.
Nils Sønderland flyttet ut oktober 2014, hvor det etter kontakt fra skatteetaten tidlig
april 2015 ble avdekket at Nils og Wei Guo ikke hadde meldt flytting til folkeregisteret.
Hvorfor Nils likevel bruker Lyngveien 40 som avsender adresse fremstår som underlig.
Videre opplyser Nils at det oppstod et samlivsbrudd mellom meg og Nadia i 2007.
Dette stemmer ikke. Nadia flyttet ut i 2008, hvor forholdet varte ytterligere 6 måneder etter
utflytting. Nadia er fra Spania, og flyttet nærmere sentrum da ho ikke var komfortabel med
å gå på is, på stien i bakken nedenfor huset, til kollektivtransport.
Jeg blir spørrende til hvor pålitelig Nils faktisk er i hvordan han gjengir fakta, i lys av
sin feilaktige påstand om at min far døde 2013 når han faktisk døde første kvartal 2011 (se
vedlagt dødsattest).
Nils kom av egen fri vilje inn som medlåner for et år siden etter å ha ytret dette
ønsket ovenfor vår kontaktperson i DnB, hvor han bør vite at han har et solidarisk ansvar.
Dette har jeg forsøkt å forklare for Nils, men likevel skriver han ”50 prosent hver”.
Nils har i 2 år gjort iherdige forsøk på presse igjennom et salg, ved bruk av de mest
uetiske metoder. Denne begjæringen faller inn i rekken over destruktive tiltak jeg har måttet
stri med i senere tid. Jeg har i en rekke epostutvekslinger gjort mitt beste for å forklare den
negative markedsverdien boligen har med et lån på kr 6.93 millioner, hvor salg i det åpne
markedet vil medføre et tap på ca. kr 1 million. Tvangssalg vil gi et større tap, estimert til kr 2
millioner. Nils har blitt tilbudt å kjøpe seg ut for kr 310.000, hvor dette kan ordnes med
banken slik at han blir slettet som medlåner. Men det hele er rimelig håpløst da Nils er fast
bestemt på å være maksimalt destruktiv, og har sagt at målet er å bruke Namsfogden i Oslo
til å få boligen tvangssolgt slik at han kan kjøpe boligen billig med sin far og utnytte det
faktum at min far er død – slik at han kan si opp leiekontraktene og flytte inn med sin kone
Wei Guo.
Det virker som at jeg selv må begjære tvangsdekning for å få dekket opp papirtapet
Nils nekter å akseptere, slik at han kan bli fjernet som medlåner før han påfører huset et
større økonomisk tap. I 2007 startet vi en salgsprosess som varte i 16 måneder. Etter 8
måneder fikk vi vårt første bud, kr 2 millioner under takst, som senere ble hevet til kr 1.5
million under takst. Etter 16 måneder fikk vi vårt andre bud 2.5 millioner under takst (se
vedlagt bud). Siste budet ble aldri underbygd med bekreftet finansiering, som gjorde at vi til
slutt trakk boligen fra markedet. Størrelsen på boligen kombinert med et oppussingsbehov
på kr 2 millioner gjør at vi har hatt en megler innom (Johan Linde, Aktiv, Partner/
Eiendomsmeglerfullmektig/ Økonom spes. forretningsjus) som mener at boligen ikke er mer
verdt enn lånet. I et forsøk på å få en skriftlig verdivurdering kunne Johan Linde opplyse om
at det er for mange usikkerhetsmomenter for at han skulle kunne tallfeste verdien (se
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vedlegg). Takst høsten 2014 var lavere enn den vi hadde i 2007 og 2008. Større boliger
havner fort i høyere prisklasser, og har dermed større krav til høy standard for å være
attraktiv i markedet. Vi har blant annet 2 bad fra 1973, og et kjøkken fra 1993 – som gjør
boligen til et oppussingsobjekt. Bolig har en stort dreneringsbehov og mangler ferdigattest.
Etter å ha vært på boligmarkedet i 16 måneder ender det hele med ei regning på kr
300.000 fra privatmegleren, hvor det var nødvendig å involvere advokat for å få de til å
senke kravet. Vi fikk heldigvis et lån av min far for å betale meglerutgiftene, noe vi den dag i
dag fortsatt betaler ned på.
Det er lite konstruktivt å diskutere et salg i det åpne markedet når dette vil etter all
sannsynlighet medføre et betydelig tap i forhold til størrelsen på boliglånet, hvor renten er
lav (2.8%) og det er mulighet for å binde renten til en enda lavere rente (2.2%). Når
husøkonomien med leieinntekter i tillegg er god, hører det ingen plass hjemme at både jeg
og Nils skal sitte igjen med et solidarisk ansvar for en gjeld til banken i millionklassen – bare
fordi Nils håper å overtale sin pensjonerte far til et nytt gigantlån, når hans far er særs
risikoavers (overførte eget hus til sin kone samme året som husovertagelse, se vedlegg).
Nils bidrar heller ikke økonomisk ved manglende dekning, da vi i løpet av 2015 har
hatt leieboere som ikke har betalt grunnet blant annet arbeidsledighet. Nils har urealistiske
forventninger om mulighet for gevinst ved salg, hvor han er klar for å tilegne seg en del av
oppsiden – uten at han er villig til å ta del i nedsiden av å ha økonomiske forpliktelser. Jeg
har kjent Nils i 28 år, og har hele mitt liv visst at Nils er utilregnelig økonomisk. Likevel ble
Nils forespurt når et så stort hus skulle kjøpes, vel vitende om at jeg sannsynligvis måtte stå
for det økonomiske ansvaret – og ikke ha noe lit til noe nevneverdig økonomisk bistand fra
Nils. Nils har selv sagt at han får 10 inkassokrav hvert år, og da sier det seg selv at man må
mase og mase og mase for å få noen kroner ut av Nils. Han har ikke vært behjelpelig
økonomisk, på trass jevnlige påminnelser, slik at vi faktisk kan ha nok dekning på konto når
boliglånet trekkes. Noe som er svært frustrerende og gjør ethvert økonomisk samarbeid med
Nils opprørende. Men at det skulle bli så destruktivt som det har blitt de siste årene ville jeg
aldri ha trodd og kunne aldri ha forutsett på forhånd. Jeg har alltid omtalt Nils som min
bestevenn, da vi har holdt sammen igjennom tykt og tynt i alle år, men de siste 2 årene har
det vært tungt for meg å erkjenne hvilken negativ innvirkning hans involvering i huskjøpet
har hatt på relasjonen.
Nils er avhengig av egenkapital for å kjøpe leilighet med sin kone Wei Guo, og har
de siste 2 årene gjort alt i sin makt for å presse igjennom et salg. Nils har med sin
destruktive tilnærming allerede påført meg et sekssifret tap, hvor jeg ber dere om bistand før
tapet blir syvsifret med en uunngåelig personlig konkurs for både meg og Nils grunnet vårt
solidariske medlåneransvar. Jeg kan godt sende inn en begjæring om tvangsdekning selv,
om det er det som skal til for å få Nils Sønderland til å forstå at en bolig faktisk må
vedlikeholdes og pusses opp for å oppnå en god markedsverdi. Noe som er rimelig håpløst
den dag i dag da oppussingsetterslepet allerede er oppe i kr 2 millioner (opp fra 1 million i
2007), et beløp verken jeg eller Nils har tilgang til for å heve markedsverdien. Slik det ligger
an per i dag skal det godt gjøres å få et bud i det hele tatt. Avhengighet av leieboere for å få
økonomien til å gå rundt, gjør en salgsprosess vanskelig da de sannsynligvis kommer til å
flytte ut før det kommer inn bud og dermed drive husøkonomien i grøften med påfølgende
konkurs uten noe vellykket salg. I 2007 tok det 8 måneder (før finanskrisen, med stigende
oljepris) å få inn et bud, og nå 8 år senere kan det ta flere år.

Med vennlig hilsen
________________
Lars Føleide
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 21/05/2015 kl. 16:40
Registrert til og med: 19/05/2015

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
12190

17/02/2006

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 5.200.000
FØLEIDE LARS RUNE
F.NR: 301079

PENGEHEFTELSER
12195

17/02/2006

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 6.000.000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984851006

500048

22/06/2012

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 3.000.000
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 985621551
Uomsettelig

SERVITUTTER
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING,
ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Servitutter i grunn:
912302

27/03/1925

BESTEMMELSE OM DELEFORBUD
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser

920538

02/08/1935

BESTEMMELSE OM VEG
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning

6120

14/06/1941

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

9799

21/10/1942

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

431

20/01/1943

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

78970

21/10/1943

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om kloakkledning

9015

03/08/1959

BEST. OM ADKOMSTRETT
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 21/05/2015 kl. 16:40
Registrert til og med: 19/05/2015

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

4525

12/04/1960

ERKLÆRING/AVTALE
.edtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

981

23/01/1965

ERKLÆRING/AVTALE
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom

4886

23/01/2006

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:0301 GNR:149 BNR:701
Bestemmelse om adkomstrett
Bruksrett
Eksklusiv brukksrett til snekkerverksted
Med flere bestemmelser

900528

01/08/1919

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0301 GNR:149
BNR:4

9658

21/08/1959

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:523

991766

13/03/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.642.

991767

24/11/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.677.

4927

08/03/1974

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:701

856683

24/10/2007

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:995

GRUNNDATA
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Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Ferdigattest
Johan Linde (Aktiv Majorstuen) <johan.linde@aktiv.no>
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Tue, Jun 2, 2015 at 8:28 AM

Hei,

Som nevnt på befaring i fjor høst er min klare anbefaling at takstmann kontaktes og grundig
tilstandsrapport bestilles. På denne måten vil dere få en realistisk rapport basert på faktisk
teknisk stand, samt en rangering av tilstandsgrad på de forskjellige delene av huset. Jeg vil ikke
kunne lage en realistisk verdivurdering på boligen med så mange usikkerhetsmomenter
(etterslep vedlikehold, tak, baderom, faktisk areal, ferdigattest med mer).

Min klare anbefaling, kontakt en takstmann som har taksert flere eneboliger i området.

Med vennlig hilsen

Johan Linde
Partner/Eiendomsmegler MNEF

M (+47) 41 66 91 96
D (+47) 22 06 66 06
W www.aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling Majorstuen
Hegdehaugsveien 36
0352 Oslo

Vi har landets mest tilfredse boligkunder – for 5. året på rad
av fem av de største eiendomsmeglerkjedene som er målt, se kundebarometer.com

Følg oss på

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide

Sendt: 2. juni 2015 01:53
Til: Johan Linde (Aktiv Majorstuen)
Emne: Re: Ferdigattest
[Quoted text hidden]

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or
entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager.
This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 27/05/2015 kl. 18:46
Registrert til og med: 26/05/2015

Kommune: 1443 EID
Gnr: 43 Bnr: 57

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
618644

11/12/2006

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 0
SØNDERLAND INGA BODIL
F.NR: 190347

Påtegning til hjemmelsdokumenter
618644 11/12/2006 ** PÅTEGNING TIL HJEMMEL
GJELDER: HJEMMEL TIL GRUNN 618644/2006
GJELDER: SØNDERLAND INGA BODIL
F.NR: 190347
Bestemmelser om særeie iflg. ektepakt

PENGEHEFTELSER
2380

01/06/1984

BORETT
RETTIGHETSHAVER: SØNDERLAND AASTA OG FÆRESTRAND ANNE

2380

01/06/1984

FORKJØPSRETT
RETTIGHETSHAVER: FÆRESTRAND ANNE
BEST. OM BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT

4114

20/11/2003

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 1.000.000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984851006

636066

31/07/2014

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 500.000
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 985621551
Uomsettelig

SERVITUTTER
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Ingen servitutter registrert

GRUNNDATA
572

02/02/1990

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:1443 GNR:43
BNR:1
EIENDOMEN HAR TIDLIGERE HATT FESTENUMMER
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20. august 2015
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo Byfogdembete
C. J. Hambros plass 4
0164 Oslo

Bemerkninger til brev fra Nils Martin Sønderland av 5. juli 2015
Nok en gang undergraver Nils Sønderland sin egen troverdighet med oppramsing av en
rekke faktafeil. Et enkelt internett søk ville ha avkreftet Nils sin ville ide om at min far døde i
2013. Opportunist (utøvelse av selektiv ønsketenkning) som Nils er, og skråsikker i sin sak,
så ser han ingen grunn til å være ydmyk nok til å tvile på seg selv. Og dermed er det ingen
grunn til engang å sette spørsmåltegn bak hans påstand om at min far døde i 2013, når han
faktisk døde 1. kvartal 2011. Ytterligere er Nils frekk nok til å påstå at det faktum at han
bommet så grovt på noe helt elementært som et årstall for et dødsfall er irrelevant. Noe det
absolutt ikke er, da det tegner et bilde av en person man overhodet ikke kan diskutere med
på noe sett og vis – ettersom det er fullstendig umulig å bli enig med Nils om åpenbare og
fundamentale fakta.
Det at Nils Sønderland skriver han har betalt avdrag på lån, bare understreker hvor
lite han faktisk forstår av sine egne handlinger og viser totalt mangel på selvinnsikt. Huset
var 100% finansiert av banken da det ble kjøpt i 2005, og det har aldri blitt betalt avdrag
på huset. Noe Nils burde vite inderlig godt, da han selv skreiv under på avdragsfrihet for 5
nye år og leverte dette selv til banken før jul. Vedlagt finnes søknad om avdragsfrihet for
2012 og 2014, signert av meg og Leiv Sønderland. Vi har søkt om avdragsfrihet hvert år
etter at avdragsfriheten for de første 5 årene av boliglånet tok slutt. Skal Nils fortsette å
eksternalisere hans egne økonomiske utfordringer over på meg, og manipulere namsfogden
til å få huset på Lyngveien 40 tvangssolgt, så bør han i det minste gjøre en liten innsats for
å få fakta på bordet.
Videre skriver Nils at han ”ikke har sett noe til disse pengene fra rammelånet”, som
er regelrett løgn og bedrag. Vedlagt finner dere en bekreftelse fra DnB hvor kr 90.000 ble
overført til Leiv Sønderland for å finansiere den skattesmell Nils Sønderland egenhendig
gikk inn for å påføre meg, vel vitende om at jeg overhodet ikke hadde mulighet å betale –
spesielt da Nils nærmest tømte rammelånskontoen for å dekke opp for sin egen skattesmell.
Nok et kynisk utspill fra Nils i et forsøk på å presse meg opp i et hjørne for få iverksatt et
hussalg slik at han skulle realisere en innbilt gevinst. Det at Nils med vilje og viten går så
hardt inn for å gjøre meg personlig konkurs er utvilsomt et forsøk på ”økonomisk mord” (ala
justismord), hvor Nils utgjør en trussel for andre medborgere – da han fortsatt ikke har klart
å ta innover seg at hans handlinger er i strid med Norsk lov. Det er min borgerplikt å ta
saken videre, noe jeg ikke har mulighet til grunnet arbeidsledighet og alle forsøk på å få fri
rettshjelp har vært forgjeves. Min håp er at namsfogden ser at dere også har et
samfunnsansvar her, og tar affære ovenfor en slik følelsesmessig umoden person som tror
han er hevet over loven så lenge hans hevngjerrighet tilfredsstilles av skadefryd.
Det at Nils fullstendig mangler perspektiv ble bekreftet da han opplevde et behov for
å gjøre ”hevn” på min søster da ho bodde i huset etter endt master studium i sosiologi, hvor
Nils var sur for at han ikke hadde fått beskjed om noen overnattingsgjester. Vi har ei tavle
hvor min søster hadde forkynt for husstanden at ho kom til å få besøk, men dette hadde ikke
Nils fått med seg. Han ringte meg for å uttrykke sin frustrasjon, hvor jeg måtte gi meg på mitt
forsøk på å få Nils på bedre tanker når han skulle låse døren til min søsters rom for ”å lære
ho ei lekse”. Den dag i dag er Nils fortsatt ikke tilgitt for hans barnslige oppførsel, som kjapt
resulterte i at min søster flyttet ut – selv om ho på det tidspunktet jobbet i nærbutikk og kort
Side	
  1	
  /	
  4	
  

tid senere ble sosial klient, med særdeles dårlig råd. Nils er for øvrig mislikt av alle de andre
leieboerne, noe som bare ble forsterket da han klarte å jage min godt likte søster på dør.
Videre ble snekkerverkstedet under hagen kjøpt tilbake fra tidligere eier i 2010 (se
vedlegg). Dersom disse pengene ikke kom fra rammelånet, skulle jeg gjerne hørt fra Nils av
hvem og hvordan dette snekkerverkstedet ble betalt for.
2012 er det året gjennom tidene hvor jeg er oppført med høyest alminnelig inntekt (kr
336.583,-) og høyest skatt (kr 102.363,-) som bekreftet i vedlegg, hvor Nils likevel påstår at
jeg har vært uten inntekt. Skattelistene er offentlig tilgjengelig, hvor Nils likevel slenger ut
påstander uten dokumentasjon. Det er brudd på norsk lov å gi faktafeil, som er spesielt
graverende tatt i betraktning antall forekomster av faktafeil presentert av Nils. Og i dette
tilfellet kunne han ikke vært lengre fra sannheten.
Nils skriver til meg 5. mai at ”eg har altså ingenting å bidra med og har ikkje tenkt å
ringe foreldra mine for å tigge om pengar” (se vedlegg), hvor han gjentar seg selv 21. mai
”Eg veit ikkje kor mange gongar eg må gjenta at eg har ingenting å bidra med.” Men penger
for å dra til utlandet (USA) i perioden 19. juni – 5. juli, jo det har han. Nils har dermed
fraskrevet seg ethvert økonomisk ansvar på nedsiden, samtidig som at han legger krav
på noe han innbiller seg finnes på oppsiden. Nils sier han ikke har penger, men har
nå altså mellomlagret sine eiendeler i huset under et nytt omfattende utenlandsopphold før
de skal flytte inn i ei ny leilighet. Den av oss som er arbeidsledig må altså bære hele
ansvaret alene.
Min mor har vært på besøk i forbindelse med at jeg har en søster som har deltatt
på Norway Cup. Ho var sjokkert over husets tilstand. Mens ho var på besøk fikk vi noen
malere på befaring, som ville måtte skifte råttent bekledning, osv. Overslaget kom
på nærmere kr 100.000,5. august fosset det med vann inn i kjelleren grunnet store mengder nedbør (se
vedlegg). Slik har det vært siden 2009. Et alvorlig problem som min mor påpekte er enda
verre enn tidligere antatt, da naboen ovenfor oss har manglende drening. Det at boligen ligg
rett på fjellgrunn vil gjøre en slik operasjon svært så kostbar. Skulle vi på et mystisk vis finne
en kjøper der ute, da sannsynligvis gjennom et salg med milliontap, vil jeg ytterligere
stå ansvarlig etter et salg i form av regress når ny kjøper oppdager at det ikke bare er et
”enkelt dreneringsbehov”. Noe Nils ikke kunne brydd seg mindre om, da han overhodet ikke
har noe slikt juridisk ansvar. Nils skal bare få det her ut på markedet til enhver pris, uansett
hvor liten mulighet det er for å hente ut en gevinst. Det er enkelt å gi faen slik Nils gjør, når
han ikke treng å ta konsekvensene av sine handlinger.
Nils kan slutte å fantasere om salg, da ingen av oss er tjent med et tap i
millionklassen, og heller overføre kr 310.000,- for å bli fristilt som medlåner. Noe hans søster
mener er rimelig. Da gjør han oss begge en tjeneste, for jeg er ikke interessert i en person
med så sterke vrangforestillinger som medlåner. Ikke forstår jeg hvordan jeg som
hovedlåner i 2014 kunne få en ny medlåner uten at jeg engang blir spurt om det er greit,
men det spørsmålet får jeg ta opp med banken. Nils påberoper seg mye støtte fra familie,
så det er underlig at Bodil Sønderland ikke hadde noe spesielt å komme med de 2 gangene
vi møttes under den årlige rockefestivalen i vår heimbygd. Leiv Sønderland spurte mange
spørsmål om leieboere under vår timelange tur med barna til klartreparken, uten at han følte
for å si noe utenom normalen.
Nils er en dyktig manipulator, og klarer ofte å vinne frem med sine egne ønsker. Min
søster Ella ble involvert av Nils som forhandler, vel vitende om hvor ”simpel” ho er uten evne
til å forstå noe så grunnleggende som at man ikke gå med milliontap i et salg, slik at ethvert
forsøk på salg er bare å kaste penger ut vinduet. Ella handler i likhet med Nils i stor grad ut i
fra egeninteresse, hvor ho fremstod som ”kjøpt og betalt” av Nils grunnet alt ho klarte å lire
av seg, i sitt forsøk på å ivareta familien Sønderland sine interesser ettersom hennes
bestevenninne er søstera til Nils. På seg selv kjenner man andre. Nils unngår selvsagt å
involvere sin egen søster, når ho på objektivt vis mener det er fullstendig rimelig at Nils
betaler inn differansen gitt negativ markedsverdi.
Da det kom frem på en tur til Stockholm første halvåret 2007 at min daværende
samboer Nadia hadde ytret ønske om å gå over til fast månedspris, klikket Nils fullstendig i
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vinkel, fastlåst på at han hadde krav på Nadia sin halvdel. Nils har gjennom hele sitt liv hatt
dårlig betalingsevne, og forstår dermed ikke gjennom en livslang forekomst av
ansvarsfraskrivelse at der er en kobling mellom høyere utbytte og en større andel av ansvar.
Først 7 år senere, som understreker hvor sta og vanskelig Nils er, klarte Nils i 2014 endelig
å legge død hans grunnløse påstand om et krav ovenfor Nadia.
For øvrig er Nils sine praktiske evner totalt fraværende, hvor hans inngripen
hovedsakelig skaper større utfordringer i form av følgeproblemer. I 2014 hadde vi en
lekkasje på kjøkken. Først nå i sommer tørket endelig sponplatene under parkettgulvet.
Dette har skapt store uregelmessigheter på gulvflaten. Tror du Nils kommer til å løfte en
finger for å utbedre situasjonen? Nei. Nok en gang ren ansvarsfraskrivelse. Nils forenkler
stadig sakenes tilstand, selvsagt for å tjene sine egne interesser – ofte med svært
destruktive konsekvenser. Ethvert samarbeid med Nils er som å leke med ild, hvor
spørsmålet ikke er om man kommer til å bli brent – det er heller et tidsspørsmål og
usikkerheten ligger i hvordan man kommer til å bli brent. Rett før jeg flyttet tilbake i huset, får
Nils nok en vill ide om å gjøre om kontoret mitt til et Yoga rom. Selvsagt uten min tillatelse
og velsignelse. Alt jeg eide var i dette rommet, organisert i skap og hyller, som alt ble
demontert. Rommet ble selvsagt aldri brukt som Yoga rom, og Nils flyttet ut kort tid etter.
Som bare understreker Nils sin manglende evne til å tenke fremover, og lar sine handlinger i
all hovedsak styres av sine følelser (uansett hvor irrasjonelle de måtte være). Det er
ekstremt hvor mye kostnader og ekstraarbeid Nils har påført meg, direkte og indirekte, i sin
destruktive fremtreden. Jeg har f.eks et tegnebrett til kr 5000, hvor pennen er blitt borte.
Brettet er verdiløst uten pennen. Selvsagt tar Nils ingen selvkritikk, og erkjenner på ingen
måte at han har gjort noe gale. Føler Nils for å gjøre noe, så er det en lov alle andre må
innrette seg etter. Nils er Gud og alle oss andre er hans undersåtter. Blir Nils kritisert på
noen som helst måte blir han pottesur, og fullstendig utilsnakkelig. Utdannelsen som
psykolog gjør ikke situasjonen bedre, for nå er plutselig alle som ikke lar seg tvinne rundt
hans lillefinger psykopater. Det hele er bare trist. Nils er fortapt i seg selv.
Når det gjelder erstatningsbolig, så er undertegnede som langtidsledig ikke i stand til
å kjøpe seg ny bolig i fravær av fast inntekt og da spesielt som konsekvens av et millionkrav
fra banken som følge av et mislykket tvangssalg og mislighold av boliglån. Det er vanlig at
utleier ber om CV disse dager, så det kan være utfordrende å komme inn på leiemarkedet
uten jobb og inntekt. Og å flytte hjem til mor er uaktuelt, da ho har en kjæreste med
alkoholiker problemer som gjør mitt forhold til denne personen anstrengt. I 10 år har vi hatt
en alenefar boende hos oss, som er opptatt av trygge og stabile oppvekstsvilkår for sin
mindreårige sønn, hvor flytting til et annet skoledistrikt vil medføre en stor påkjenning for
hele familien. En annen har budd hos oss i 5 år, som er avhengig av forutsigbarhet da han
nettopp har begynt å studere historie på universitetet og sliter med sosial angst. Den
økonomiske påkjenningen av å flytte, stresset som følge av flytting, samt påkjenningen av å
skulle opprette nye sosiale koblinger ville blitt for mye på en gang. Allerede nå er
usikkerheten rundt Nils sin manglende evne til konstruktivitet en stor påkjenning. Denne
personen er bestevenn med en annen leieboer, som slet med arbeidsledighet tidligere i år,
hvor økonomien er så dårlig at husleien uteble til han vår kommet i jobb igjen. Vi har en 69
modell fra Spania som kun har oss i huset som sin sosiale krets, bortsett fra en kjæreste i
Danmark og familie i Spania. Det er ikke lett for en 45 år gammel innvandrer å opprette et
nytt sosialt nettverk, og vil selv ved koordinert flytting med andre leieboere til en
erstatningsbolig oppleve dette som en påkjenning med all den usikkerheten som følger med.
Vi har ei som kommer fra ei lita bygd i Nord-Norge, med et sterkt ønske om trygge
omgivelser, og opplever Lyngveien som er godt valg ny-tilflyttet i Oslo. Ho kommer følgelig til
å bli utsatt for mye unødvendig storby stress, dersom erstatningsbolig ikke bærer preg av
samme grad av sikkerhet. Jenta er nyutdannet og er foreløpig blitt beskyttet fra den
usikkerheten Nils ene og alene påfører andre beboere i huset. Siste mann er hyperfølsom
og langtidsledig, som sliter med depresjoner og søker desperat etter noe han kan kalle sitt
hjem. I sommer har han funnet indre ro i arbeid med hest på fjellet i naturlige omgivelser, og
kommer forhåpentligvis til å finne en relevant jobb etter et lengre løp i høyere utdanning.
Ellers deltar han på aktiviteter rettet mot de som har slitt med tidligere rusmisbruk, og klarer
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på den måten å opprettholde følelsen av samhold i fravær av en betalt jobb. Forhåpentligvis
finner han seg jobb før det blir aktuelt å flytte til en erstatningsbolig.
Nils sitt fravær av integritet er bekymringsverdig når han til de grader sløser med
offentlige ressurser i sitt forsøk på å bruke namsfogden på å påføre oss begge en
milliongjeld. Det hele fremstår som tåpelig og useriøst, hvor jeg må bruke mye tid
på å påpeke grove faktafeil. Hvor barnslig kan dette opplegget bli spør jeg meg selv, da
inntrykket mitt er at Nils hovedsakelig er ute etter å tilfredsstille sitt eget behov for skadefryd
– med all intensjon for å fortsette med privat søksmål, for å utnytte min svake posisjon som
arbeidsledig. Det eneste jeg kan gjøre er å be om hjelp, da jeg opplever denne form for
trakassering som Nils har utøvd siste 2.5 år for svært belastende – hvor jeg er fullstendig
avhengig av hjelp siden mine midler for å kunne forsvare meg selv er tynnslitt på alle fronter.

Med vennlig hilsen
________________
Lars Føleide
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Postkasse - DNB

Postkasse
Tips til bruk av din digitale postkasse:
Du kan beholde meldingene i postkassen til de blir fjernet automatisk, eller du kan slette dem selv for å ha det
enkelt og oversiktlig
Vil du varsles når du får en ny melding i postkassen, kan du aktivere varsling på SMS eller epost fra menypunktet
Innstillinger, velg deretter Varslinger

Finn bilag i Arkiv

Dato:
Fra:
Emne:

31.07.2015
Banken

Fjernes:

29.01.2016

Aktiver varslinger om mottatt post

Lån

Hei!

Denne overføringen er gått til Leiv Asbjørn Sønderlands konto 5398 10 51641
01.07 Føleide Lars Rune 90.000,00 01.07.13 01.07 504701041

Medlåntaker har samme rettigheter til å trekke på et rammelån via nettbanken som hovedlåntaker
Vennlig hilsen
Gunnar Bråthen
04800 - Vi har åpent hele døgnet, alle dager
DNB Bank ASA
Følg oss på: Twitter | Facebook

Sendt 31.07.2015 18:47:32
Emne SV: Lån
Hei Anne Lise, Får ikke du opp historikken på denne tråden? Jeg er som sagt interessert i overføringen på kr
90.000, 01.07.2013 med referanse 107001. Fint om jeg kan få et eget vedlegg med all informasjon dere har på
denne overføringen. Og jeg fikk ikke svar på spørsmålet mitt: Kan medlåner ta ut penger av rammelån uten
samtykke fra hovedlåner? Takk!

© DNB
https://www.dnb.no/segp/apps/postkasse/oversikt?printmessage=yes&printme=yes&fetchcontent=no
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Avtale
mellom
Lars Rune Føleiede som representer eier av gru. 149 bru. 995 og
tidligere eier Tommy Pedersen

1. Eier av gru. 149 I 995 overtar disposisjonsrettet til snekkerverkstedet
2. Det presiseres at snekkerverkstedet overtas som det står, inkl. feil og mangler. Bygget
er ikke godkjent av noen som helst og er oppført som lager Isnekkerverksted.
3. Provisorisk strøm tilførsel vil bli avkoblet ved overtagelse 1. november 2010. Nytt
punkt for eventuelt prov. strøm må være fra Lyngveien 40.
4. Snekkerverkstedet skal kun benyttes som lager /hobbyrom og skal ikke leies ut eller
bebos av personer.
5. Det vil bli ryddet og kostet i snekkerverkstedet, men skaper, hyller og bord tilfaller
eier av gru. 149 bru. 995.
6. Avtalt sum for å overta snekkerverkstedet er kr 70.000 og skal innbetales ved
overtagelse l. november 2010.
7. Denne avtale skal tinglyses og kostnadene ved tinglysing fordeles på begge parter.
8. Eier av gru. (Vera Pedersen) skal fortsatt ha rett til å benytte stien mellom gru 701
og 901 så lenge familien pedersen eier gru. XXX
9. To stk røde tredører tilfaller Tommy Pedersen og overleveres ved signering av denne
avtalen.
10. Eier av gru 149 bru. 995 signerer skjøte vedr. tiltransportering av 149 m2 tomt som
tilfaller bru. 149 bru. 701 Vårveien 51.
11. Eier av gru 149 bru. 995 sier fra seg evt. fremtidige erstatningskrav vedr. at den
opprinnelige avtalen ikke var klar nok skrevet, og kunne misforstås til å tro at den
opparbeidede tomten også var beskrevet som plen på nedsiden av anvist gjerde.

Eier av gru Lars Rune Føleide
Oslo,
September 2010

Tommy Pedersen

Til:
FØLEIDE, LARS RUNE
Fra:
Banken
Emne: Kredittvurdering
Mottatt: 06.09.2014 22:02:19
Gjenpartsbrev kredittopplysninger
Vår ref.: 694210stp801
Skandiabanken har foretatt en kredittvurdering av deg. Dersom du har spørsmål om
årsaken til at det er foretatt en kredittvurdering eller spørsmål om en konkret søknad e.l., ber
vi om du tar kontakt med Skandiabanken.
Bisnode Credit AS, tidligere AAA Soliditet AS, er et kredittopplysningsbyrå underlagt
konsesjon gitt av Datatilsynet og er pålagt å følge personopplysningslovens bestemmelser.
Ifølge Personopplysningsforskriftens § 4-4 er det vår plikt å informere om at det har vært
foretatt en kredittvurdering av deg, og hvilken informasjon som er utlevert til vår kunde.
Kredittvurdering benyttes i stor grad ved søknad om kort, lån, kontoåpning og andre forhold
hvor man har/får et økonomisk mellomværende.
Skandiabanken har benyttet en automatisert løsning for å beregne en score som skal angi
en sannsynlig risiko for at en person skal pådra seg en betalingsanmerkning i fremtiden,
men har selv ingen innflytelse på scoreberegningen. Din score beregnes av Bisnode på
bakgrunn av en analyse av statistisk informasjon om alle kredittaktive personer. For mer
informasjon om score se www.bisnode.com. De opplysninger vi har registrert om deg er
listet opp nedenfor.
Skandiabanken har benyttet en modell som beregner en scoreverdi mellom 1 og 100, der
100 indikerer den statistisk laveste kredittrisikoen. Modellen deler den norske befolkningen
inn i 100 like store grupper, og din scoreverdi er satt til 19.
Vi gjør oppmerksom på at våre kunder bruker informasjonen fra oss ulikt, og det er derfor
den enkelte kunde som foretar den endelige beslutningen.
Ved mistanke om misbruk av personinformasjon må Skandiabanken kontaktes. Vi kan om
ønskelig være behjelpelig med å legge inn en kredittsperre på ditt navn. Se også
informasjon om ID-tyveri på www.idtyveri.info
Følgende informasjon finnes registrert om deg i vår database:
Betalingserfaring / Frivillige pantstillelser:
Intet negativt registrert
Næringsinteresser:
Eierforhold/Ansvarsforhold:
993193410 DEXTI DA
DA
987034793 NETSPIDER v/ Lars Rune Føleide ENK 1
987034793 NETSPIDER v/ Lars Rune Føleide ENK 20
993193410 DEXTI DA
DA 20
Eierforhold oppdateres i hovedsak på grunnlag av sist innleverte årsberetning til
Regnskapsregisteret
Ansvarsforhold oppdateres på grunnlag av registrert firmaattest i Foretaksregisteret
Kodeforklaring selskapsformer/ansvarsforhold:
DA
DELT ANSVAR
ENK ENKELTPERSONFORETAK

1
20

Innehaver
Daglig leder

Data fra skatteoppgjøret:
År
Netto formue Alminnelig inntekt Skatt Klasse
2012 0
336583
102363 1
2011 0
186819
71390 1
2010 0
268639
90893 1

Kommune
OSLO
OSLO
OSLO

De oppgitte ligningstall skal være lik det som står på din ligningsattest, men omfatter kun
inntekt på det norske fastland. Feil som skyldes endret skatteoppgjør vil bli korrigert dersom
vi får tilsendt kopi av ditt endrede skatteoppgjør. Du vil da motta en ny utskrift.
Nyere ligningstall oppdateres når disse legges ut offentlig hver høst.
Dersom du har spörsmål om den informasjonen som er registrert om deg eller mener den er
feil ber vi deg ta kontakt med:
Bisnode Credit AS, Databank, Pb 1419 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 815 00 960 (Henvendelser besvares hverdager i tiden 0900 - 1400)
Telefax: 22 45 93 03
Mail: ksp.no@bisnode.no
Banken
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Værvarsel for Oslo (Blindern) målestasjon, Oslo (Oslo) – yr.no

Værvarsel for

Oslo (Blindern) målestasjon, Oslo (Oslo)

Sist oppdatert kl 11:50. Ny oppdatering ca. kl 18:00

I dag, torsdag 06.08.2015
Tid

Varsel

Temp.

Nedbør

kl 14–18

20°

0 mm

kl 18–24

20°

0 mm

Vind
Lett bris, 4 m/s fra sør

Lillehammer

Svak vind, 4 m/s fra sørsørvest

Hamar

I morgen, fredag 07.08.2015
Tid

Varsel

Temp.

Nedbør

kl 0–6

14°

0 – 0,2 mm

kl 6–12

14°

0 – 1,8 mm

kl 12–18

17°

0 – 0,1 mm

kl 18–24

19°

0 mm

Flå kommune

Vind
Flau vind, 1 m/s fra sør

Flau vind, 2 m/s fra nordnordøst

Oslo (Blindern) målestasjon
Flau vind, 1 m/s fra sør

Varsel

Temp.

Fredrikstad
Drangedal
Nedbør

kl 0–6

15°

0 mm

kl 6–12

14°

0 mm

kl 12–18

20°

0 mm

Vind
Flau vind, 2 m/s fra sør

i dag kl 14

Risør
Flau vind, 1 m/s fra sør

Meteorologens tekstvarsel
Svak vind, 2 m/s fra sørsørvest
TORSDAG

22°

kl 18–24

Askim

Notodden

Svak vind, 2 m/s fra sørsørvest

Lørdag, 08.08.2015
Tid

Hurdal kommune

Østlandet Sørlig bris. I ettermiddag spredte regnbyger.
For øvrig opphold og perioder med sol.

Svak vind, 4 m/s fra vest

0 mm

FREDAG

Værsymbolet gjelder for hele perioden, temperatur og vindvarselet er for det første
tidspunktet. Slik forstår du varslene på yr.no.

Østlandet Sørlig bris, frisk bris på kysten. Skiftende
skydekke. Enkelte regnbyger. Utrygt for torden. Om
kvelden opphold og til dels pent vær sør for Mjøsa.

Observasjoner fra de nærmeste målestasjonene
Vær

Temp.

Vind

Temperatur siste 30 døgn

Flau vind, 1,5 m/s fra vest
sørvest

16,5°
kl 11

LØRDAG

0,0 km fra Oslo (Blindern) målestasjon

Oslo (Blindern) målestasjon, 94 moh.

kl 12

kl 12

Sol og måne, 06.08.2015

Mer statistikk for Oslo (Blindern) målestasjon

Sol

Bygdøy målestasjon, 15 moh.

Vær

Temp.

4,6 km fra Oslo (Blindern) målestasjon

Vind

Måne

Soloppgang 05:09

Månen opp 23:31

Solnedgang 21:35

Månen ned 13:53

Temperatur siste 30 døgn

Har varslene vært gode de siste dagene?

17,3°

98 prosent av temperaturvarslene siste tre dager
har vært gode eller svært gode.

kl 12
Mer statistikk for Bygdøy målestasjon

Tryvannshøgda målestasjon, 514 moh.

Vær

Østafjells Vestlig bris, kan hende kuling på kysten.
Enkelte regnbyger nord for Oslo, ellers til dels pent vær.
Litt lavere temperatur i nord, ellers uendret eller litt
høyere temperatur.

Temp.

5,5 km fra Oslo (Blindern) målestasjon

Vind

Temperatur siste 30 døgn

Svak vind, 1,8 m/s fra sør

12,4°
kl 12

kl 12

De tre siste dagene har:
85 prosent av temperaturvarslene vært
svært gode (mindre enn 2 grader feil)
13 prosent av temperaturvarslene vært
gode (2–3 grader feil)
2 prosent av temperaturvarslene vært lite
gode (mer enn 3 grader feil)
varslene i gjennomsnitt vært 1 grader feil
Temperaturvarslene er sammenlignet med
observasjonene fra Oslo (Blindern)
målestasjon.

Mer statistikk for Tryvannshøgda målestasjon

Nedbør siste uke

Døgnnedbør i millimeter

Tor
06.08

Ons
05.08

Tir
04.08

Man
03.08

Søn
02.08

Lør
01.08

Fre
31.07

Tor
30.07

Oslo (Blindern)

0,3

55,6

0,0

1,7

9,3

0,1

0,1

2,2

Tryvannshøgda

0,1

44,2

0,0

0,1

8,7

1,2

0,0

4,0

Informasjonen om hvor riktige varslene er
under utvikling, les mer om hvilke planer som
finnes og hvordan vi beregner hvor godt
varslene stemmer.

85%

13%
2%

Målingene gjelder siste 24 timer frem til kl 8 gjeldende dag. Les mer om nedbørsmålingene.

http://www.yr.no/sted/Norge/Oslo/Oslo/Oslo_(Blindern)_m%C3%A5lestasjon/

1/2

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 02/06/2016 kl. 17:01
Registrert til og med: 31/05/2016

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hjemmelshavere
12190

17/02/2006

HJEMMEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 5.200.000
FØLEIDE LARS RUNE
F.NR: 301079

PENGEHEFTELSER
12195

17/02/2006

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 6.000.000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984851006

500048

22/06/2012

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 3.000.000
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 985621551
Uomsettelig

335539

15/04/2016

UTLEGGSFORRETNING
AVHOLDT: 15/04/2016, KL. 11:37
BELØP: NOK 30.284
SAKSØKER: SANTANDER CONSUMER BANK AS
ORG.NR: 983521592
PROSESSFULLMEKTIG: KREDINOR SA
ORG.NR: 953556472
SAKSØKT: FØLEIDE LARS RUNE
F.NR: 301079

SERVITUTTER
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:
DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING,
ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER
SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN.
FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Servitutter i grunn:
912302

27/03/1925

BESTEMMELSE OM DELEFORBUD
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser

920538

02/08/1935

BESTEMMELSE OM VEG
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning

6120

14/06/1941

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

9799

21/10/1942

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 02/06/2016 kl. 17:01
Registrert til og med: 31/05/2016

Kommune: 0301 OSLO
Gnr: 149 Bnr: 160

431

20/01/1943

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

78970

21/10/1943

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om kloakkledning

9015

03/08/1959

BEST. OM ADKOMSTRETT
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

4525

12/04/1960

ERKLÆRING/AVTALE
.edtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

981

23/01/1965

ERKLÆRING/AVTALE
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom

4886

23/01/2006

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:0301 GNR:149 BNR:701
Bestemmelse om adkomstrett
Bruksrett
Eksklusiv brukksrett til snekkerverksted
Med flere bestemmelser

900528

01/08/1919

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0301 GNR:149
BNR:4

9658

21/08/1959

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:523

991766

13/03/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.642.

991767

24/11/1972

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.149 BNR.677.

4927

08/03/1974

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:701

856683

24/10/2007

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0301 GNR:149
BNR:995

GRUNNDATA
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Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Søknadstall og videre prosess i forbindelse med FORNY StudENTs andre
tildelingsrunde
Espen Lee Aasum <espen.lee.aasum@smn.no>
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Fri, Nov 11, 2016 at 12:36 PM

Hei Lars. Jeg beklager sen lbakemelding. Jeg har ha 2 møter med fagsjefen på lån og må dessverre formidle at
jeg har få nei l å reﬁnansiere di bolig lån. Det beklager jeg så meget. Har få begrunnelse at selv med fast
inntekt ville det vært en sak som vi trolig ikke ville reﬁnansiert. Det er med tungt hjerte at jeg derfor må gi deg
avslag. Jeg håper virkelig at du ﬁnner en bank som er villig l å reﬁnansiere di prosjekt. Jeg synes personlig det
var veldig interessant.

Med vennlig hilsen

Espen Lee Aasum
Finansrådgiver
Sparebank 1 SMN
Tlf: (+47)95092135 / 07300

Fra: zyronbackup@gmail.com [mailto:zyronbackup@gmail.com] På vegne av Lars Føleide
Sendt: 27. oktober 2016 12:35
Til: Espen Lee Aasum <espen.lee.aasum@smn.no>
Emne: Fwd: Søknadstall og videre prosess i forbindelse med FORNY StudENTs andre ldelingsrunde

[Quoted text hidden]

