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Prosessfullmektig:  Egen.  
 

 

Angående saken Fjordkraft har anlagt mot Odd-Erik Helgesen på grunn av tvist rundt 

strømleveranser 2016/2017, unntatt er den delen hvor Helgesen stilte et økonomisk 

motkrav mot Fjordkraft og deres eier Skagerak Nett/Energi. 

Det er fra saksøkte liten tvil om at saksøker Fjordkraft ikke har satt seg godt nok inn i tvisten, 

men sendte saken rett til inkassoselskapet, tross at det var en betydelig høy strømregning 

for strømleveranse i november 2016 og at undertegnede bestridte dette kravet og fortsatte 

med å bestride kravet helt fram til denne saken endte i forliksrådet og så senere i Vestfold 

tingrett 18.august 2020. 



 I den parallelle saken med Skagerak Nett/Energi som hadde nettleveransen for de samme 

strømleveransene ble saken avsluttet før et møte i forliksrådet, dette skjedde høsten 2017. 

Avslutningen i den parallelle saken med Skagerak Nett/Energi kom til en kort stund etter at 

vi hadde hatt et oppklaringsmøte høsten 2017. 

Fjordkraft og deres inkassoselskap Kredinor var aldri i nærheten av et slikt møte, men aviste 

undertegnede sin tilnærming til saken med datamaskin svar og klipp og lim, denne dårlige 

kundebehandlingen var på tross av at undertegnede aldri har hatt noen andre leverandører 

av strøm enn Fjordkraft og Skagerak Energi frem til det. I tillegg hadde undertegnede 3 

abonnement med selskapene i perioder med sine forskjellige boligenheter. 

Fra saksøkte sin side virker det helt urimelig at Fjordkraft fortsatte tvisten til forliksrådet før 

de hadde hatt et møte eller lignende med undertegnede for å forsøke å få en oppklaring av 

denne saken. Når de så fortsetter til tingretten med en ny advokat igjen uten den 

nødvendige innsikten fra forliksrådet sin saksbehandling, ei heller forsøkt et møte eller 

lignende underveis så virker det som de misbruker rettsvesenet og samtidig sitt 

styrkeforhold i forhold til motparten som stiller som egen prosessfullmektige. Noe som også 

bør være avgjørende i deres sakskostnadskrav hvor dette kravet bør avvises i forhold til 

tvisteloven § 20-2(3). 

I spørsmålet om sakskostnader må det også presiseres at Fjordkraft er deleier i samvirket 

Kredinor, Kredinor gir utbytte til sine medlemmer etter som hvor mye de benytter seg av 

selskapet, det vil si, jo større overskudd Kredinor får, jo høyere blir utbytte til Fjordkraft. I 

denne saken var det Kredinor sine advokater som representerte Fjordkraft, hvordan det 

påvirker saksgangen er uvisst, men er allikevel verdt å påpeke. 

Derfor synes det ikke urimelig av undertegnede å føre oppgave over salær/utgifter som 

kreves erstattet av motparten, jf. tvisteloven § 10-5(3). Timelønnen på arbeidet til 

undertegnede er satt til kr. 450 som er timelønnen når han utfører sitt yrke som coach. 

1. Veien til forliksrådet 2018 med mails, dokumenter og møtedeltagelse. 9000 kr 

2. Forberedelser til Tingretten med mails, dokumenter og annet. 11 250 

3. Tingrettsmøte 18-08-2020 pluss reisetid og dags forberedelser. 2500 kr. 

Totalt:         23 750 kr. 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Odd-Erik Helgesen 


