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John Knutsen

From: John Knutsen [john@k-d.no]
Sent: 6. april 2009 08:49
To: 'gulating.lagmannsrett@domstol.no'
Cc: 'sigrun.fimreite@domstol.no'
Subject: RE: Sak 09-010058 ASK-GULA/AVD1 dokumentinnsyn

1. Det vises til samtaler og korrespondanse i saken, sist telefonsamtale med
førstekonsulent Sigrun Fimreite onsdag den 1. april ca kl. 14.00 der de angivelig
oversendte dokumenter nok en gang ble etterlyst.
2. Det gjøres nok en gang oppmerksom på at dokumentene fortsatt ikke er mottatt, hvilket
sannsynligvis indikerer at de heller ikke er blitt sendt, jfr. at vanlig forsendelsestid
mellom Bergen og Stavanger ligger på 1-2 dager.
3. Det bes om at dokumentene oversendes snarest som avtalt.

Med vennlig hilsen

John F. Knutsen
Torleiv Kvalviksgate 5B, 4022 Stavanger
Telefon: 5155 8542
Epost: john@k-d.no

-----Original Message-----
From: John Knutsen [mailto:john@k-d.no]
Sent: 30. mars 2009 09:24
To: 'gulating.lagmannsrett@domstol.no'
Cc: 'sigrun.fimreite@domstol.no'
Subject: FW: Sak 09-010058 ASK-GULA/AVD1

1. Jeg viser til telefonsamtale med førstekonsulent Sigrun Fimreite fredag den 27. Mars
2009 ca kl. 14.00.
2. Under samtalen fikk jeg opplyst at lagdommer Haakon Meyer nå hadde besluttet at
dokumentene skulle sendes undertegnede i kopi. Det ble opplyst at kopieringen ville finne
sted på mandag den 30. Mars. Jeg tolker dette slik at forsendelsen også vil finne sted på
samme dato.
3. Denne e-post sendes for å klargjøre hva som ble avtalt.
4. I lys av ankefristen, den forestående påske med mange helligdager, og den frem og
tilbake diskusjon det har vært rundt dokumentinnsyn gjøres oppmerksom på at anken
naturligvis må basere seg på de dokumenter som har vært tilgjengelige under dens
tilblivelse. Det er videre domstolens ansvar å sikre innsynsretten.
5. Det antas at også e-post korrespondanse vil måtte inngå i sakens dokumenter.

Med vennlig hilsen

John F. Knutsen
Torleiv Kvalviksgate 5B, 4022 Stavanger
Telefon: 5155 8542
Epost: john@k-d.no

-----Original Message-----
From: John Knutsen [mailto:john@k-d.no]
Sent: 27. mars 2009 06:58
To: 'gulating.lagmannsrett@domstol.no'
Cc: 'Fimreite, Sigrun'
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Subject: RE: Sak 09-010058 ASK-GULA/AVD1

Det vises til tvistelovens §14-1 om Partenes innsynsrett. Under henvisning til denne
bestemmelse bes om at dokumentene sendes elektronisk, alternativt at de sendes i kopi. Jeg
ber om bekreftelse på at så vil skje.

Med vennlig hilsen

John F. Knutsen
Torleiv Kvalviksgate 5B, 4022 Stavanger
Telefon: 5155 8542
Epost: john@k-d.no

-----Original Message-----
From: Fimreite, Sigrun [mailto:Sigrun.Fimreite@domstol.no]
Sent: 25. mars 2009 12:52
To: john@k-d.no
Subject: Sak 09-010058 ASK-GULA/AVD1

Viser til dagens telefonsamtale der det ble sagt at dokumentene i sak 09-010058 kunne
sendes Stavanger tinghus. Lagdommer Haakon Meyer har besluttet at sakens dokumenter blir
beholdt her i Gulating lagmannsrett i Bergen hvor De kan få anledning til å se igjennom
dokumentene som ligger i saken.

Med vennlig hilsen
Sigrun Sunde Fimreite
førstekonsulent
Gulating lagmannsrett
Tlf. 55237140
E-post: sigrun.fimreite@domstol.no

Tracking:
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Recipient Read

'gulating.lagmannsrett@domstol.no'

'sigrun.fimreite@domstol.no'

Gulating lagmannsrett (postmottak) Read: 06.04.2009 09:53


