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DOM  

 

Saken gjelder krav om betaling av fakturaer for nettleie og kraftleveranse.  

 

Framstilling av saken 

 

Odd-Erik Helgesen («Helgesen») er eier av eiendommene Liabakken 19a, 3113 Tønsberg 

og Nesengen 80, 3158 Andebu.  Fjordkraft AS («Fjordkraft») har fremsatt krav om 

betaling av forfalte fakturakrav for nettleie og kraftleveranse til de to eiendommene med til 

sammen 18 036,87 kroner. 

 

Helgesen hadde tidligere nettleieavtale med Skagerak Energi AS. Fjordkraft var da  

Skagerak sin strømleverandør. Selv om kunden fikk strøm fra Fjordkraft var det Skagerak 

Energi som fakturerte kunden og kundeforholdet lå derfor i Skagerak sin database.  

 

I mai 2016 ble det iverksatt gjennomfakturering som følge av at NVE i mai 2016 endret 

avregningsforskriften og åpnet for gjennomfakturering. Dette innebar at Fjordkraft 

fakturerte for både nett og kraft.  Den eneste endringen for Helgesen var altså at 

fakturaavsender etter dette var Fjordkraft. Det var fortsatt Skagerak som leverte nettleie og 

Fjordkraft som leverte kraft.  

 

Samtlige av fakturakravene som denne saken gjelder er sendt fra Fjordkraft og omfatter 

kraftleveranse i form av strøm og nettleie. Hvor stor andel av fakturabeløpet som utgjør 

strøm og hvor stor andel som utgjør nettleie er spesifisert i hver enkelt faktura.  

 

Det dreier seg om totalt syv fakturakrav utstedt i perioden 16. desember 2016 til 19. juni 

2017:  

 

Faktura 71053838013 pålydende 4772,36 kroner, fakturadato 16. desember 2016 

Faktura 71053838014 pålydende 3116,20 kroner, fakturadato 11. januar 2017 

Faktura 71053838015 pålydende 1585,91 kroner, fakturadato 10. februar 2017 

Faktura 71053838016 pålydende 2543,87 kroner, fakturadato 20. mars 2017 

Faktura 71053838017 pålydende 2375,21 kroner, fakturadato 10. april 2017 

Faktura 71053838018 pålydende 1989,68 kroner, fakturadato 22. mai 2017  

Faktura 71053838019 pålydende 1653,64 kroner, fakturadato 19. juni 2017.  

 

Helgesen bestrider at han har plikt til å betale fakturakravene. Han har under 

saksforberedelsen og i rettsmøtet kommet med en rekke ulike innsigelser til kravet. I 

rettsmøtet gjaldt innsigelsene i hovedsak faktura 71053838013 på 4772,36 kroner. Retten 

kommer tilbake til dette under.  
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Fjordkraft forsøkte først å inndrive kravet i forliksrådet i Tønsberg, som besluttet å innstille 

saken den 4. desember 2018.  

 

Den 4. desember 2019 tok Fjordkraft ut stevning for Vestfold tingrett med påstand om at 

Helgesen skulle betale fakturabeløpet på 18 036,87 kroner til Fjordkraft med tillegg av 

forsinkelsesrenter beregnet fra 4. juli 2017.  

 

Helgesen innga tilsvar i saken den 16. januar 2020. Tilsvaret var mangelfullt og retten 

sendte derfor brev til Helgesen den 22. januar 2020 med frist for retting den 5. februar 

2020. Helgesen ble samtidig bedt om å presisere om han mente å fremme et motkrav 

overfor Fjordkraft, da hans påstand i tilsvaret av 16. januar 2020 kunne tyde på dette.   

 

Helgesen innga rettet tilsvar i saken den 5. februar 2020, hvor han påstod seg frifunnet og 

samtidig bekreftet at han ønsket å fremme et motkrav. Hva gjelder motkravet nedla han 

følgende påstand:    

 

«Fjordkraft og deres eier Skagerak Energi betaler 2 500 000 kroner i erstatning for 

faktisk tap siden 2011, Dette dreier seg om tap av lønn, leieinntekter, 

utbedringskostnader, helsekostnader og en del annet i forbindelse med helseskadelig 

stråling fra elektriske- og magnetiske felt fra elektriske ledninger og installasjoner 

benyttet av disse energiselskapene for salg av strøm til undertegnede ved min bolig i 

Liabakken 19 a. 3113 Tønsberg. 

 

Fjordkraft AS og deres eier Skagerak Energi betaler 2 000 000 kr som erstatning til 

undertegnede på påført livsvarig helseskade».  

 

I brev fra retten den 18. mars 2020 ble Helgesen orientert om at han ville motta en faktura 

for betaling av rettsgebyr for motkravet, samt konsekvensene av manglende innbetaling. 

Frist for betaling av gebyret ble utsatt etter anmodning fra Helgesen. Gebyret ble ikke 

betalt innen fristen og retten avsa kjennelse om avvisning av Helgesen sitt motkrav til 

behandling i denne saken den 23. juni 2020.  

 

Etter dette var det kun hovedkravet fremmet av Fjordkraft som var til behandling for 

retten. Hovedforhandling ble holdt i Vestfold tingrett, Tønsberg tinghus sine lokaler den 

18. august 2020. Saksøker møtte ved sin prosessfullmektig advokatfullmektig Ine Siem 

Grindstad. Helgesen møtte som selvprosederende. Det ble ført ett vitne og foretatt slik 

dokumentasjon som fremgår av rettsboken. 

 

Saksøkerens påstandsgrunnlag 

 

Fjordkraft har krav på betaling i henhold til fakturakravene. Helgesen har inngått gyldig 

avtale om levering av kraft med Fjordkraft og plikter å betale fakturakravene for kraft og 
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nettleie i den aktuelle perioden i henhold til avtalen. Helgesen har ikke bestridt at avtale er 

inngått i sin kommunikasjon med Fjordkraft. Videre har han brukt strøm på sine 

eiendommer i perioden fakturakravene er utstedt og har dermed tiltrådt og akseptert 

vilkårene for levering av strøm og nettleie i henhold til nettleieavtalen § 2.  Helgesen har 

ikke sannsynliggjort at han sa opp avtalen før tidligst den 11. juni 2017.  

 

Helgesen har ikke lest av strømmen og Fjordkraft har da krav på betaling beregnet ut fra 

stipulert bruk. Det er ingen holdepunkter for at fakturakravenes grunnlag er beregnet feil.  

 

Det foreligger ikke brudd på inkassoloven. Fjordkraft har benyttet kundebehandlere i sin 

kommunikasjon med Helgesen om kravene. Videre er inkassovarsel og 

betalingsoppfordringer sendt på vanlig måte.  

 

Fjordkraft har krav på tungt salær i sakene 528100/17 (faktura 71053838015 og 

71053838014) og 773822/17 (faktura 71053838016). Videre har Fjordkraft krav på lett 

salær i sakene 1484404/17 (faktura 71053838019) og 1031991/17 (faktura 71053838017).  

 

Forsinkelsesrenter på det samlede kravet løper fra 4. juli 2017 som er dagen etter forfall på 

den siste fakturaen.  

 

Det anføres at Fjordkraft skal tilkjennes fulle sakskostnader. Unntaksbestemmelsen i 

tvisteloven § 10-5 tredje ledd kommer til anvendelse da Helgesen åpenbart uten grunn har 

tatt til motmæle. Helgesen har ikke på noe tidspunkt hatt noen reelle innsigelser til 

fakturakravene.  

 

Saksøkerens påstand 

 

1. Odd-Erik Helgesen betaler til Fjordkraft AS NOK 18.036,87, med tillegg av 9,25% rente 

fra forfall 04.072017 til betaling skjer. 

2. Odd-Erik Helgesen dømmes til å erstatte NOK 2.800 i utenrettslige 

inndrivelseskostnader, jf. inkassolovens § 17. 

3. Fjordkraft AS tilkjennes sakskostnader for forliksrådet med totalt NOK 2260. 

4. Fjordkraft AS tilkjennes sakens omkostninger. 

 

Saksøktes påstandsgrunnlag 

 

Helgesen anfører at han skal frifinnes for betaling av fakturakravene.  

 

Faktura 71053838013 pålydende 4772,36 kroner er alt for høy. Helgesen har vist til at han 

nesten ikke har brukt strøm i denne perioden. Det var noen leietakere som bodde i 

Liabakken 19a på dette tidspunktet og det må i så fall ha vært leietakerne som brukte 
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strømmen. Det er urimelig å måtte betale en så høy regning uten å få vite hva man betaler 

for.    

 

Helgesen gjør videre gjeldende at det er urimelig at han skal betale for strøm på en hytte 

(Nesengen 80) hvor han ikke ønsket strøm. Dette gjelder særlig da han er elsensitiv. 

Helgesen har videre vist til at han en rekke ganger har bedt Skagerak Energi om å kutte 

strømmen til hytta som en følge av dette.  

 

Fjordkraft og Kredinor har brutt god inkassoskikk ved å misbruke sine inkassomuligheter, 

med uberettigede inkassokrav og kredittanmerkinger. Det er i strid med god inkassoskikk å 

tjene penger på å sende saker til inkassoselskaper uten å kommunisere med kunden jf. 

inkassoloven §§ 9 og 13. Dette gjelder særlig fordi Fjordkraft får mer utbytte ut av 

samvirket med Kredinor jo mer de benytter seg av det. 

 

Det er også i strid med god inkassoskikk at Fjordkraft benytter seg av Kredinor, 

Forliksrådet og rettssystemet istedenfor å tilby service til kundene sine. Det er videre i strid 

med god inkassoskikk at det utvikles «robotisering» hos selskapet i stedet for å 

kommunisere med kunden.  Helgesen har særlig gjort gjeldende at han ved flere 

anledninger har forsøkt å kommunisere med Fjordkraft og få til et møte for å finne ut av 

den høye strømregningen, uten at dette har ført frem.  

 

Saksøktes påstand 

 

1. Odd-Erik Helgesen frikjennes for alle krav fra Fjordkraft AS. 

2. Fjordkraft AS og deres eier Skagerak Energi belastes med alle saksomkostninger fra 

både Tønsberg forliksråd og Vestfold Tingrett i denne sak. 

3. Fjordkraft A/S betaler undertegnede en timelønn på 450,- kr for sitt dokumentarbeid 

i denne saken. Dette gjelder både enkle mails til Fjordkraft og Kredinor, men også for 

lengre skriv og saksfremstillinger til Bisnode, Kredinor, Forliksrådet og Tingretten. 

 

Rettens vurdering 

 

Retten skal vurdere om Fjordkraft har krav på betaling av fakturakravene med til sammen 

18 036,87 kroner.  

 

Det første spørsmålet som retten skal ta stilling til er om det er inngått gyldig avtale om 

kraftleveranse mellom Helgesen og Fjordkraft. Retten bemerker at Fjordkraft ikke har 

fremlagt noe skriftlig avtaledokument mellom Fjordkraft og Helgesen. Det følger 

imidlertid av nettleieavtalen § 2 annet ledd at:  

 

«Dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, anses brukeren 

å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie. Dersom gyldig 
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kraftleveringsavtale ikke foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt 

nettselskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med reglene om 

leveringsplikt[..].  

 

Bestemmelsen innebærer at bruk av strøm medfører at brukeren må anses å ha tiltrådt og   

ha akseptert vilkårene for nettleie og for levering av kraft.  

 

Det er ikke omtvistet at Helgesen har vært eier av eiendommene Liabakken 19a og 

Nesengen 80 i perioden hvor fakturaene er utstedt.  

 

Retten finner det videre sannsynliggjort at Fjordkraft rent faktisk har levert strøm til de to 

eiendommene i samme periode. Retten viser for det første til en logg fra Fjordkraft sine 

interne systemer av 21. oktober 2016 hvor kommunikasjonen med Helgesen er inntatt. 

Følgende fremkommer av loggen:   

 

«21.10.2016 sms: Hei! Vi har tidligere informert om at Fjordkraft fremover vil være 

avsender av din strøm og nettleie faktura. Dessverre er utsendelsen forsinket, men er 

nå på vei i posten. Vi beklager forsinkelsen. Forfallsdato er endret til 4.11, selv om 

det står 28.10 på regningen. Har du spørsmål, ring oss på 06100. Vennlig hilsen 

Fjordkraft».  

 

Etter retten syn tilsier loggen at det på dette tidspunkt forelå en avtale mellom Fjordkraft 

og Helgesen om levering av strøm, samt at Helgesen var informert om at Fjordkraft 

fakturerte for både strøm og nettleie.  

 

Dette underbygges ytterligere av en logg fra 12. januar 2017 hvor følgende fremkommer:    

 

«12.01.2017 Tlf inn, logg: Ønsket utsettelse ku3. Informert om at ettersom ny faktura 

er utsendt og faktura er over forfall kan vi ikke gi utsettelse. Utsatt derfor ku4 til 

25.02. Informert om at ku3 vil purres dersom den ikke betales».  

 

Det fremkommer ikke klart av loggen hvilken faktura dette gjelder. På bakgrunn av 

Helgesens forklaring om at han flere ganger henvendte seg til Fjordkraft vedrørende 

fakturaen pålydende kr 4772,36, finner retten det sannsynliggjort at henvendelsen gjelder 

den første fakturaen som denne saken gjelder, altså faktura 71053838013 med forfall den 

30. desember 2016. Fakturaen gjelder strøm og nettleie både for Liabakken 19a (til 

sammen 4346,92 kroner) og Nesengen 80 (til sammen 364,51 kroner).  

 

Det fremkommer av loggen at Helgesen ønsket en betalingsutsettelse på fakturaen. Dersom 

Helgesen var av den oppfatning at det ikke hadde vært strømforbruk på eiendommene eller 

mente at det ikke forelå noen avtale om levering av strøm mellom han og Fjordkraft, har 

det formodningen mot seg at Helgesen ikke nevnte dette i sin kommunikasjon med 
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Fjordkraft. Retten mener at dette klart taler for at det forelå en løpende avtale mellom 

Fjordkraft og Helgesen om levering av strøm til hans eiendommer i denne perioden.  

 

Retten viser videre til en logg fra 31. januar 2017 som trekker i samme retning:   

 

«31.01.2017 Tlf inn, logg: kunden ville høre med kredinor angående bet plan for det 

eldste kravet».  

 

Også denne henvendelsen fra Helgesen gjelder en forespørsel om en betalingsplan for det 

eldste kravet. Kravet som sådan bestrides ikke.   

 

Retten bemerker at Helgesen i retten forklarte at loggen fra Fjordkraft ikke er uttømmende. 

Ifølge Helgesen henvendte han seg flere ganger til Fjordkraft for å få en forklaring på 

fakturaen da han mente denne var for høy. Ved uenighet om faktum mellom partene må 

retten legge til grunn det faktum som fremstår mest sannsynlig ut fra en helhetlig vurdering 

av de bevis som er ført. På bakgrunn av den fremlagte loggen fra Fjordkraft finner retten 

det mest sannsynlig at henvendelsene fra Helgesen vedrørende fakturaen gjaldt en 

betalingsutsettelse, ikke at kravet som sådan ble bestridt.  

 

Helgesen har videre vist til at han flere ganger har bedt Skagerak Energi om å kutte 

strømmen til eiendommene da han er el-sensitiv og ikke ønsket strøm der. For å 

underbygge dette har Helgesen vist til en e-post som han sendte til Skagerak Energi den 

11. juni 2017, med kopi til blant annet Fjordkraft. Fra e-posten hitsettes:  

 

«Jeg benekter fortsatt deres krav på det sterkeste, siden det ikke er noe rettmessighet 

i deres fremstilling av saken. Dere svarer ikke på noe av det jeg påpeker i mine 

mails, dere kobler heller ikke av strømmen når jeg ber om det, dette spesielt på hytta 

hvor ledningene hindrer min tilgang til loftet. Altså jeg er ikke interessert i å være 

deres kunde lengere og dere må tilbakebetale det utlegget som dere har tvunget meg 

urettmessig til å betale».  

 

Helgesen har videre vist til en e-post som han sendte til Skagerak Energi den 2. juli 2017, 

med kopi til blant annet Fjordkraft. Fra e-posten hitsettes: 

 

«[..]Alle disse sakene henger sammen, dette dreier seg om mitt kundeforhold 

til dere, når jeg i tillegg tidligere har krevd at dette forholdet opphører også på min 

hytte (og at dere fjerner ledningene som sperrer for min eneste loftsluke) svarer dere 

kun at det ikke har kommet nye opplysninger i saken så sent som 29.mai dette året. I 

tillegg har dere innkrevd nærmere 50 000 kr for kabler som dere selv skal tjene 

penger på i alle årene fremover, tross at Tønsberg kommune og kommunaldirektør 

Jan Eide mener dere har tatt urettmessig betalt for dette. På toppen av dette igjen 

har naboen og undertegnede måtte betale for selve nedgravingen av disse kablene 
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(150 000 kr), tross at disse hang 1,5 meter fra mitt hus og det strålte 2400 Nanotesla 

inne på mitt soverom, noe som er 6 ganger så mye som kommunenes 

utbedringsgrense på 400 NT, og at jeg hadde forklart til dere at jeg og mange andre 

hadde blitt svært syke av å bo der, "Selg huset" var en kommentar når jeg tok opp 

saken med dere[..]».  

 

E-posten ble besvart av Skagerak Energi den 21. juni 2017.  

 

Retten er i utgangspunktet enig i at e-posten av 11. juni 2017 kan forståes som en 

oppsigelse av strømavtalen. E-posten er imidlertid adressert til Skagerak Energi og synes å 

gjelde en eldre uoverensstemmelse om et krav mellom Helgesen og Skagerak Energi.  

Retten viser videre til at e-posten av 2. juli 2017 tyder på at Helgesen ønsket at Skagerak 

Energi skulle kutte de fysiske strømledningene til hans eiendommer da de angivelig hang i 

veien og forårsaket farlig stråling. Dette er en sak som Fjordkraft ikke var involvert i da 

Fjordkraft kun var kraftleverandør til Helgesens eiendommer og ikke ansvarlig for 

ledningene.  

 

På spørsmål fra Fjordkrafts prosessfullmektig i retten svarte også Helgesen at avtalen ikke 

var sagt opp, men at hans synes det var urimelig at han skulle betale for strøm når han ikke 

ønsket å ha strøm eller strømledninger til sine eiendommer.   

 

Den siste fakturaen fra Fjordkraft, faktura 71053838019, er datert 19. juni 2017 og gjelder 

strøm og nettleie for de to eiendommene i perioden 1. mai 2017 til 6. juni 2017. Helgesens 

eventuelle oppsigelse av strømmen i e-post av 11. juni 2018 ble derfor i alle tilfelle 

fremsatt etter at Fjordkrafts siste fakturakrav oppstod.  

 

Retten er etter dette kommet til at det er mer sannsynlig at det forelå en gyldig og løpende 

avtale mellom Helgesen og Fjordkraft om levering av strøm til hans eiendommer i 

perioden fakturakravene er utstedt, enn at det ikke gjorde det.  

 

Det neste spørsmålet retten skal ta stilling til er om Fjordkraft har sannsynliggjort de ulike 

fakturakravenes størrelse.  

 

Helgesen har i hovedsak hatt innvendinger mot faktura 71053838013 pålydende 4772,36 

som er utstedt den 16. desember 2017. Helgesen har ikke kommet med noen klare 

materielle innsigelser mot de andre fakturakravene. 

 

Hva gjelder faktura 71053838013 mener Helgesen at dette kravet er for høyt. Ifølge 

Helgesen brukte han nesten ikke strøm i Liabakken 19a i denne perioden. Forbruket måtte i 

så fall skyldes leietakere. Helgesen har imidlertid ikke kunnet dokumentere noen 

leiekontrakt, langt mindre at de angivelige leietakere inngikk en ny avtale med Fjordkraft 

om levering av strøm til Liabakken 19a i den aktuelle perioden. Retten finner det derfor 
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sannsynliggjort at det er Helgesen som er ansvarlig for faktura 71053838013 som eier av 

eiendommen.  

 

Helgesen har endelig protestert på kravets størrelse og gjort gjeldende at det er vesentlig 

høyere enn de andre fakturakravene og at han aldri har fått noen ordentlig forklaring på 

dette fra Fjordkraft.  

 

Fjordkraft har vist til at samtlige fakturakrav er beregnet ut fra Helgesens stipulerte 

strømforbruk ettersom Helgesen ikke leste av strømmåleren for de to eiendommene i denne 

periode.  Fjordkraft har videre vist til at i faktura 71053838013 er Helgesens forbruk 

avregnet for den forutgående perioden og at forbruket i denne perioden var noe høyere enn 

det stipulerte forbruket. Dette er også forklaringen på at fakturabeløpet denne måneden er 

noe høyere enn de andre fakturakravene.  

 

Hjemmelen for avregning og fakturering etter stipulert bruk finnes i kraftleveranseavtalen 

og nettleveranseavtalen. Kraftleveranseavtalen § 2-1 bestemmer at:  

 

«Måling av kraftforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende 

forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør benytter måledata fra 

nettselskapet ved avregning av kunder».  

 

Videre bestemmer nettleveranseavtalen § 5-2 tredje ledd «dersom måleravlesning mangler, 

har nettselskapet rett til å fastsette nettkundens uttak skjønnsmessig».  

 

Endelig følger det av nettleveranseavtalen § 6-3 om beregning av nettleie og fakturering at: 

 

«De måleverdier som avleses av nettselskapets måleutstyr danner alene grunnlaget 

for beregning av nettleie og energiforbruk/energiflyt i målepunktet. Nettleien betales 

i samsvar med gjeldende tariff med tillegg av offentlige avgifter og normalt etter 

faktisk målt forbruk i perioden.  

 

Faktura forfaller til betaling i henhold til nettselskapets normale faktureringsrutiner, 

og skal tilfredsstille krav til fakturering fastsatt i forskrift til energiloven. 

Forsinkelsesrente påløper i henhold til forsinkelsesrenteloven og løper fra 

betalingsfrist».  

 

Helgesen har ikke bestridt at han ikke selv foretok avlesninger. Fjordkraft hadde derfor rett 

til å fakturere etter stipulert bruk. Det fremgår klart av underlaget til fakturakravene hvor 

stor del av kravet som utgjør henholdsvis strøm og nettleie, samt fordelingen på de to 

eiendommene Liabakken 19a og Nesengen 80. Helgesen kan derfor ikke høres med at han 

aldri har fått noen forklaring på fakturakravet.  
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Videre er det ingen holdepunkter for at Fjordkrafts fakturakrav for strøm og nettleie 

beregnet etter stipulert bruk, er feil. Fjordkraft hadde heller ingen forutsetninger for å 

beregne strøm og nettleie på annet grunnlag ettersom Helgesen ikke leste av strømmen i 

den aktuelle perioden.  

 

Retten finner derfor at Fjordkraft har sannsynliggjort samtlige fakturakrav.   

 

Helgesen har endelig anført at han ikke er pliktig til å betale fakturakravene da det 

foreligger brudd på god inkassoskikk.  

 

Det følger av inkassoloven § 8 at:  

 

«Inkassovirksomhet skal utøves i samsvar med god inkassoskikk. Det samme gjelder 

ved leilighetsvis inndriving for andre og ved inndriving av egne pengekrav. 

 

Det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for 

urimelig påtrykk, skade eller ulempe» 

 

Det følger av forarbeidene til loven at hvorvidt det foreligger «urimelig» påtrykk, skade 

eller ulempe stort sett skal bedømmes ut fra «en objektiv norm for hva skyldnere i 

alminnelighet bør finne seg i under de gitte forhold», jf. NOU 1983: 8 s. 94. 

 

Helgesen har for det første vist til at det er i strid med god inkassoskikk at Fjordkraft gikk 

over til samvirkeordning og robotisering i kontakt med kunder. Slik retten oppfatter 

anførselen mener Helgesen at han ikke har fått mulighet til å kommunisere med en fysisk 

person i Fjordkraft om kravet og at partene burde hatt et møte slik at de kunne kommet 

frem til løsning.  

 

Retten finner at denne anførselen ikke kan føre frem. Det fremgår av det foregående at 

Helgesen har hatt kontakt med kundebehandler hos Fjordkraft, både på e-post og telefon, 

vedrørende kravet. Helgesen har også hatt kontakt med kundebehandler hos Fjordkrafts 

prosessfullmektig, Kredinor, etter at saken ble sendt til inkasso.  

 

At Fjordkraft og Kredinor har opprettholdt kravene i sin kommunikasjon med Helgesen og 

ikke innkalt til et møte for å diskutere kravene ytterligere, er klart ikke i strid med god 

inkassoskikk. Retten finner derfor at kommunikasjonen med Helgesen ikke har vært i strid 

med god inkassoskikk.  For øvrig kan ikke retten se at det strider mot god inkassoskikk å 

benytte «roboter» i deler av saksbehandlingen hvor dette er hensiktsmessig, for eksempel 

ved  registrering av dokumenter og oppdatering av sakene.  

 

Helgesen har videre anført at det er brudd på god inkassoskikk at Fjordkraft ikke stilte med 

partsrepresentant i rettsmøtet, og kun møtte med prosessfullmektig.   
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Helgesen kan ikke høres med denne anførselen. Partene har ikke personlig møteplikt i 

sivile saker med mindre retten gir individuelt pålegg om det. Det er således tilstrekkelig at 

prosessfullmektigen møter. Dette følger av tvisteloven § 23-1.  

 

Helgesen har også vist til at det må være i strid med god inkassoskikk å tjene penger på å 

sende fakturaene rett til inkasso uten å kommunisere med kunden.  

 

Anførselen kan ikke frem. Retten viser til drøftelsen over hva gjelder kommunikasjonen 

som har vært mellom Helgesen og Fjordkraft. Samtlige av fakturakravene er sendt fra 

Fjordkraft til Helgesen. Etter forfall er kravene sendt over til Kredinor, som sendte 

inkassovarsel og betalingsoppfordringer for samtlige krav.   

 

Fjordkraft står fritt til å sende forfalte krav over til et inkassoselskap for inndrivelse og 

eventuell rettslig forfølgning. Dette følger forutsetningsvis av inkassoloven §§ 2 og 4. Det 

er heller ikke i strid med god inkassoskikk å tjene at penger på å drive inn forfalte 

pengekrav.  

 

Retten viser for ordens skyld til at det fremgår av kommentaren til § 8 på Gyldendal 

rettsdata at å inndrive bagatellfordringer eller eldre fordringer heller ikke vil være i strid 

med god inkassoskikk. I vår sak er det uansett ikke snakk om bagatellmessige fordringer. 

Det er klart ikke i strid med god inkassoskikk å inndrive fakturakravene som denne saken 

gjelder.  

 

Retten finner etter dette at det ikke foreligger brudd på god inkassoskikk. Helgesen plikter 

derfor å betale Fjordkraft for samtlige fakturakrav.   

 

Utenrettslige inndrivelseskostnader   

 

Fjordkraft anfører at Helgesen er ansvarlig for inkassokostnadene på bakgrunn av 

inkassolovens § 17, jf. §§ 8-11 og inkassoforskriften med til sammen 2800 kroner.  

 

Det følger av inkassoloven § 17 at:  

 

«Skyldneren plikter å erstatte fordringshaverens nødvendige kostnader ved 

utenrettslig inndriving. Dette gjelder både kostnader ved å ha engasjert en 

inkassator og kostnader ved å drive inn kravet selv».  

 

Fjordkraft har fremsatt krav om tungt salær i to saker og lett salær i to saker.   

 

Det følger av inkassoloven § 20 at Kongen ved forskrift kan fastsette maksimalsatser for 

den erstatning fordringshavere kan kreve av en skyldner for kostnader ved å ha engasjert 
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en inkassator eller for andre kostnader ved utenrettslig inndriving. Satsene kan variere etter 

størrelsen av pengekravene. 

 

Regler som fastsetter maksimalsatser for skyldnerens erstatningsansvar finnes i 

inkassoforskriften kapittel 2. Det følger av § 2-1 at inkassosatsen er på 700 kroner.  

 

Inkassoforskriften kapittel 2 skiller mellom enkle saker hvor det kan kreves lett salær, og 

tyngre saker hvor satsene er dobbelt så høye (tungt salær). Lett salær kan påføres på 

tidspunktet for forfall i inkassovarsel og når oppdraget er mottatt hos inkassoselskapet, 

uten at betaling har skjedd, jf. forarbeidene til inkassoloven Ot.prp. nr. 2 (1987-1988) s. 65.  

 

For at den høyeste satsen skal kunne benyttes må betalingsoppfordring være sendt etter at 

skyldneren har oversittet betalingsfristen fastsatt i inkassovarselet. Deretter må skyldneren 

ha oversittet betalingsfristen i betalingsoppfordringen med mer enn 28 dager jf. 

inkassoforskriften § 2-3.  

 

Fjordkraft har for det første fremsatt krav om tungt salær i sak 528100/17 (faktura 

71053838015 og 71053838014). I denne saken ble det sendt inkassovarsel den 30. mars 

2017 med frist for betaling den 13. april 2017. Kravet ble ikke betalt. Videre er sendt 

betalingsoppfordring/varsel om rettslige skritt den 18. april 2017 med betalingsfrist 2. mai 

2017. Kravet ble ikke betalt.  

 

Hovedkravet i sak 528100/17 utgjør 4702,11 kroner. Inkassoforskriften § 2-3 fastsetter at 

for krav til og med 2500 kroner kan det kreves 1 ganger inkassosatsen og for krav til og 

med 10 000 kroner kan det kreves 2 ganger inkassosatsen. Fjordkraft har etter dette krav på 

tungt salær med til sammen 1400 kroner.   

 

Fjordkraft har videre fremsatt krav om tungt salær i sak 773822/17 (faktura 71053838016). 

I denne saken ble det sendt inkassovarsel den 5. mai 2017 med frist for betaling den 19. 

april 2017. Kravet ble ikke betalt. Videre er sendt betalingsoppfordring/varsel om rettslige 

skritt den 23. mai 2017 med betalingsfrist 6. juni 2017. Også denne fristen ble oversittet. 

Fjordkraft har derfor krav på tungt salær.  

 

Hovedkravet i sak 773822/17 var på 2543,87 kroner. Fjordkraft har dermed i 

utgangspunktet krav på 2 ganger i inkassosatsen jf. inkassoloven § 2-3. Fjordkraft har 

imidlertid kun fremsatt krav om 700 kroner i salær og retten legger dette til grunn.  

  

Endelig har Fjordkraft fremsatt krav om lett salær i sakene 1484404/17 (faktura 

71053838019) og sak 1031991/17 (faktura 71053838017).  

 

I sak 1484404/17 ble inkassovarsel sendt den 1. juli 2017 med betalingsfrist 1. august 

2017, mens det i sak 1031991/17 ble sendt inkassovarsel den 18. mai 2017 med 
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betalingsfrist 1. juni 2017. Fjordkraft har i begge sakene krav på lett salær svarende til 0,5 

inkassosatsen jf. inkassoforskriften § 2-2, altså 350 kroner i hver sak.   

 

Etter dette har Fjordkraft krav på til sammen 2800 kroner i utenrettslige 

inndrivelseskostnader.  

 

Forsinkelsesrenter 

 

Fjordkraft har fremsatt krav om forsinkelsesrenter på det samlede kravet beregnet fra 4. juli 

2017. Dette er dagen etter forfall på den siste fakturaen som denne saken gjelder.  

 

Det fremgår av forsinkelsesrenteloven § 2 første punktum at fordringshaveren kan kreve 

forsinkelsesrente når kravet ikke innfris ved forfall.  

 

Forsinkelsesrente på det samlede fakturakravet pålydende 18 036,87 kroner løper etter 

dette fra den 4. juli 2017.  

 

Saksomkostninger 

 

Fjordkraft har lagt ned påstand om å få erstattet sine sakskostnader for forliksrådet med 

2260 kroner og sakskostnader for tingretten med til sammen 39 354 kroner inkl. mva.  

 

Hovedregelen om krav på erstatning for sakskostnader følger av tvisteloven § 20-2 (1) om 

at en part som har «vunnet» har krav på å få erstattet sine sakskostnader av motparten.  

Fjordkraft har utvilsomt «vunnet» saken idet retten er kommet til at Helgesen skal dømmes 

til å betale samtlige fakturakrav. Retten har vurdert unntaksbestemmelsen i tvisteloven § 

20-2 (3), men kan ikke se at den kommer til anvendelse i denne saken.  

 

Når det gjelder størrelsen på sakskostnadene er det tvisteloven §§ 20-5 og 10-5 som 

regulerer dette ved småkravsprosess. Hovedregelen følger av § 10-5 annet ledd som 

begrenser krav på erstatning for rettshjelp (advokat) til inntil 20 % av tvistegjenstandens 

verdi. Videre må kostnadene ha vært nødvendige jf. § 20-5 (1). 

 

Fjordkraft har anført at de har krav på å få dekket sine fulle sakskostnader i medhold av § 

10-5 tredje ledd. Bestemmelsen lyder slik: 

 

«En part som åpenbart uten grunn har anlagt sak eller tatt til gjenmæle, kan bli 

pålagt ansvar for sakskostnader uten de begrensninger som følger av første og annet 

ledd».  

 

Ordlyden tilsier at terskelen for å anvende unntaksbestemmelsen er høy. Retten viser 

videre til LE-2014-51221 hvor lagmannsretten uttaler:  
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«Bestemmelsen i tvisteloven § 10-5 tredje ledd er ment å være en snever 

unntaksbestemmelse og må tolkes i lys av at formålet med småkravsprosessen da 

ordningen ble innført var å gjøre domstolene mer tilgjengelige i tvister om små krav. 

Det skulle legges til rette for god proporsjonalitet mellom krav og utgifter til 

behandlingen, og skapes forutberegnelighet i forhold til et eventuelt kostnadsansvar. 

Det vises blant annet til NOU 2001:32 bind A side 337 følgende og Schei, 

Tvisteloven kommentarutgave (2007) på side 477 følgende. Unntaket er imidlertid 

anvendelig overfor en part som "urimelig foranlediger tvisten for domstolene». 

  

Ved vurderingen av om en part åpenbart uten grunn har tatt til motmæle for tingretten må 

det tas utgangspunkt i påstandene i stevning og tilsvar jf. LB-2014-187316.   

 

I det rettede tilsvaret til tingretten la Helgesen ned påstand om frifinnelse i hovedkravet. I 

tilsvaret er det ikke fremsatt noen konkrete innsigelser til fakturakravene. Tilsvaret dreide 

seg i hovedsak om to motkrav på erstatning som Helgesen mente å ha mot «Fjordkraft og 

deres eier Skagerak Energi». Det ene motkravet var på 2 500 000 kroner og gjaldt 

erstatning for faktisk tap, blant annet i form av lønn og helsekostnader. Det andre kravet 

gjaldt erstatning for påført livsvarig skade på 2 000 000 kroner. Helgesens begrunnelse for 

kravene var blant annet at Skagerak Energi og Fjordkraft var ansvarlig for gamle 

strømførende kablende som hang altfor nærme huset hans. Dette førte angivelig til et altfor 

høyt magnetfelt inne i huset som medførte en rekke helseplager for Helgesen.  

 

I tilsvaret redegjorde Helgesen videre for en rekke andre hendelser den siste tiden, 

herunder at namsmannen hadde tatt utlegg for et beløp han ble dømt til å betale i saken mot 

Olav Skuggedal, at han nylig var ilagt fartsbot og at han og en gruppe andre mennesker 

leverte inn en anmeldelse på Vestfold Skagerak Energi/Nett den 19. november 2019.  

Avslutningsvis i tilsvaret fremkommer deretter følgende:  

 

«Denne stevningen til Vestfold Tingrett virker kun å være en trakassering av meg 

som person og den kampen som undertegnede gjør for å gjøre samfunnet til et bedre 

sted for oss alle. Strålingen fra elektrisitet, smartmålere eller annet elektromagnetisk 

kan være svært helseskadelig, noe som nærmere 70% av all forskningen forteller 

oss». 

 

Fjordkraft påpekte i prosesskriv av 13. mars 2020 at Helgesens innsigelser var denne saken 

uvedkommende og at det ikke var bestridt at han hadde mottatt kraftleveranse fra 

Fjordkraft.  

 

Helgesen har frem til det siste prosesskrivet av 11. august 2020 i all hovedsak konsentrert 

seg om sitt angivelige motkrav og har ikke tatt tydelig stilling til hovedkravet fremmet av 

Fjordkraft. Først i prosesskriv av 11. august 2020 kom Helgesen med innsigelser til 
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fakturakravene. Helgesen viste da i hovedsak til at fakturabeløpet for den eldste fakturaen 

var for høyt. Han anførte videre at Fjordkraft ved sin inndriving av kravet og 

kundebehandling hadde brutt god inkassoskikk.  

 

Etter rettens syn har Helgesen verken i tilsvaret eller under den senere saksforberedelsen 

kommet med noen reelle innsigelser til fakturakravene, verken til det eldste fakturakravet 

eller de resterende kravene. Helgesen har ikke bestridt at han hadde en strømavtale med 

Fjordkraft eller at han ikke leste av strømmen. Endelig bemerker retten at Helgesens 

anførsler om brudd på god inkassoskikk har vært grunnløse. Retten mener derfor at 

Helgesen urimelig har foranlediget en tvist for domstolene. 

 

Retten finner derfor at vilkårene for å anvende unntaksbestemmelsen i § 10-5 tredje ledd er 

oppfylt.  

 

Av advokatfullmektig Ine S. Grindstad sakskostnadsoppgave fremgår det at det er medgått 

6,5 timers arbeid frem til inngitt stevning à 9 100 kroner. Videre er krevet salær for 8 

timers arbeid frem til sluttmøtet à 11 200 kroner og for sluttmøtet inkludert forberedelse og 

reise 6 timer à 8400 kroner. Det er endelig krevet 580 kroner i reisekostnader og 2 754 

kroner for rettsgebyret.   

 

Etter rettens syn er sakskostnadene i denne saken i utgangspunktet høye i forhold til 

tvistesummens verdi og sakens kompleksitet. Retten finner likevel at kostnadene kan 

forsvares da saken er vidløftiggjort av saksøkte, både under saksforberedelsen og i 

rettsmøtet. Helgesen bidro heller ikke til å avklare faktum og anførsler knyttet til 

hovedkravet under saksforberedelsen. Dette medførte ekstraarbeid for saksøker og 

nødvendiggjorde en bredere behandling av saken og faktum enn det som opprinnelig ville 

vært påkrevd.  

 

Retten finner på denne bakgrunn at saksøktes salærkrav ligger innenfor det som må anses 

som nødvendige og rimelig kostnader etter tvisteloven § 20-5 første ledd. 

 

Fjordkraft har videre beregnet mva på advokatsalæret og reisekostnadene som utgjør 7320 

kroner og som kreves erstattet. Fjordkraft er imidlertid registrert i merverdiavgiftsregisteret 

og fører eget momsregnskap der advokatsalær og reisekostnader er fradragsberettiget. 

Merverdiavgiftsdelen utgjør derfor ikke et tap for Fjordkraft i denne saken og kan følgelig 

ikke kreves erstattet.  

 

Fjordkraft har videre nedlagt påstand om sakskostnader for forliksrådet med 2260 kroner.   

Det følger av rettsgebyrloven § 7 at det skal betales 1,15 ganger rettsgebyret for 

behandling i forliksrådet. Rettsgebyret i 2018 var på 1130 kroner og det totale gebyret var 

dermed på 1 299 kroner. Beløpet ligger innenfor nødvendige og rimelig kostnader som 

parten kan kreve dekket. Det er ikke angitt hva som utgjør det resterende beløpet. Det er 
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Fjordkraft som må sannsynliggjøre sitt krav. Det resterende beløp på 961 tilkjennes derfor 

ikke.  

 

Etter dette har Fjordkraft krav på til sammen 33 333 kroner i sakskostnader.  

 

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er den samlede arbeidsbyrden ved 

domstolen for tiden. 

 

 

 

DOMSSLUTNING 

 

1. Odd Erik Helgesen dømmes til innen 2 – to –uker fra dommens forkynnelse å 

betale Fjordkraft AS 18 036,87 –attentusenogtrettisekskommaåttisyv - kroner med 

tillegg av forsinkelsesrente beregnet fra 4. juli 2017 til betaling skjer. 

  

2. Odd-Erik Helgesen dømmes til å betale til Fjordkraft AS 2 800 – totusenåttehundre 

– kroner i utenrettslige inndrivelseskostnader.  

 

3. Odd Erik Helgesen dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å 

betale til Fjordkraft AS 33 333 – trettitretusentrehundreogtrettitre – kroner i 

sakskostnader.  

 

 

 

    

Retten hevet 

 

 

 

 

  Emilie Thunberg Sendstad   

 

 

 

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges. 
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Veiledning om anke i sivile saker 

 
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 

anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 

om reglene. 

 

Ankefrist og gebyr 

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 

annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 

- fra og med 1. juli til og med 15. august  

- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har 

behandlet saken. 

 

Hva må ankeerklæringen inneholde?  
I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 

- hvilken domstol du anker til 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 

- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 

- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det  

- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er  

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 

du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 

prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 

 

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 

skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 

knyttet tvil til. 

 

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke 

vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir 

behandlet. 

 

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 125 000 kroner 

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken 

skal kunne bli behandlet. 

 

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 

- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 

- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 

En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 
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Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 

mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 

 

En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  

- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 

kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

 

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 

kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 

 

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 

anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle 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 anker over kjennelser og beslutninger til behandling. 

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken 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 kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts 

ankeutvalg. 

  


