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DOM 

 

Jørgen Arne Skarsvåg, er født 24.01.1969 og er for tiden i varetekt i Trondheim fengsel. 

 

Ved tiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokatene i Trøndelag er han satt under tiltale ved 

Inntrøndelag tingrett for overtredelse av 

 

 

I Straffeloven (1902) § 132a fjerde ledd første straffalternativ jf første ledd 

bokstav a jf annet ledd 

for ved trusler eller annen rettsstridig adferd overfor en aktør i rettsvesenet å ha 

opptrådt slik at det var egnet  til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en 

handling, et arbeid eller en tjeneste i forbindelse med en straffesak eller en sivil 

sak 

Med aktør i rettsvesenet menes den som   

c) arbeider eller utfører tjeneste for politiet, påtalemyndigheten, domstolen, 

kriminalomsorgen eller gjenopptakelseskommisjonen. 

Fra og med 1. oktober 2015: 

Straffeloven (2005) § 158 første ledd jf § 157 første ledd, jf. strl (2005) §15 

for ved trusler eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet  å ha 

grovt motarbeidet rettsvesenet ved å ha  

 

a) opptrådt slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en 

handling, et arbeid eller en tjeneste i forbindelse med en straffesak eller en sivil 

sak, eller  

 

b) gjengjeldt en handling, et arbeid eller en tjeneste som aktøren har utført i 

forbindelse med en straffesak eller en sivil sak. 

 

Motarbeidingen er grov, fordi det særlig legges vekt på at overtredelsen  er begått 

ved flere anledninger eller har et systematisk eller organisert preg 

 

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: 

a) 

Ved flere anledninger i perioden mai 2013 til februar 2016 i Orkanger og/eller 

andre steder, oppsøkte han peronlig og/eller ringte og/eller sendte mail til advokat 

Jon Reidar Aae i forbindelse med at Jon Reidar Aae var oppnevnt av Sør - 

Trøndelag tingrett til å være medhjelper ved tvangssalg av eiendommer tilhørende 

ham. Han har også vært innenfor og utenfor kontorlokalene hans og filmet. 

 

Som eksempel i flere e-poster sendt i januar 2016, med kopimottakere av stort 

omfang, skrev han blant annet: 

 

 - "Nå er det slutt på at innbyggerne i Orkdal blir terrorisert med vold av offentlig 
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ansatte som løper lovbrytere som Jon Reiad Aae sin gjerning, slik at han får stjele 

til seg andre sine boliger og verdier" 

 

- "Er Jon Reiar Aae Orkdals største kriminelle?" 

 

- "Tjener Aae det meste av sine inntekter gjennom å bryte lovene og stjele fra 

Borgerne i Orkdal?" 

 

- "Lovbruddene til Aae kommer til å forfølges minst de neste 10 årene, det er 

sikkert, uansett hva som skjer, for slik gal manns verk skal ikke være i Orkdal 

eller i et demokrati." 

 

- "Bryter du Norges lover Jon Reidar Aae. Hvor er yrkesstoltheten, ærligheten, 

æren og redeligheten. En flink politi i Orkdal sa i fjor, at mulig Jon Reidar Aae er 

unnskyldt? For husk det, hans far var også advokat og mulig Jon Reidar Aae  ikke 

vet bedre. ( Vil det si at faren din, Jon Reidar Aae, var samme ynkelige 

lovbryteren som deg?) " 

 

- "Ad tlf. samtale sist fredag 

Den ble selvfølgelig tatt opp. Ønsker du å høre samtalen og dermed få bekreftet alt 

det du selv sa? Bare slapp av; den kommer helt sikkert ut på nettet en dag så får 

hele verden høre dine løgner....., igjen." 

 

I e - post av 4. februar sendt til Jon Reidar Aae med kopimottaker 

fmstpostmottak@fylkesmannen.no skrev han en bekymringsmelding til 

Fylkeslegen i Sør-Trøndelag hvor det blant annet stod: 

 

- "Dere må vennligst koble inn fastlegen tl Jon Reidar Aae og dermed sikre at 

hans trusler mot sikkerheten for seg selv og andre blir tatt hånd om." 

 

- "Dere har sikkert mange flinke eksperter, fagfolk og medisiner til å hjelpe Jon 

Reidar Aae." 

 

- "Ut fra manges vurderinger, bør Jon Reidar Aae komme under sikring og 

behandling snarest mulig." 

 

b) 

I perioden 2015 - april 2016 i Orkanger og/eller andre steder, i forbindelse med 

lensmann Tor Kristian Haugan som stedlig namsmann, forestod fullbyrdelse av 

tvangsfravikelse av hans eiendommer, opprettet han en åpen Facebookside kalt 

ULOV i Orkdal og Agdenes lensmannskontor, hvor bilder og/eller lyd- og 

bildeopptak og/eller tekst med krenkende innhold ble publisert. Tor Kristian 

Haugan ble blant annet kalt "kriminell", "terrorist", "tyv" og "kjeltringpakk", eller 

lignende. Den 25.mars 2016 formulerte han i et innlegg at "Haugan prøver å ta 

liv" eller lignede. 

c)  

Fredag 25. mars 2016 i Orkanger og/eller andre steder, etter at sorenskriver Knut 

Almaas 19. februar 2014 hadde besluttet at han skulle fravike eiendommene gnr 

102 bnr 115 i Hemne kommune, gnr 10 bnr 460 i Orkdal kommune og gnr 100 bnr 

24 i Meldal kommune, publiserte han tekst og et bilde av sorenskriver Knut 
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Almaas på Facebookgruppen ULOV i Orkdal.   

Han publiserte blant annet: 

" ill.foto Knut Almaas har lenge utmerket seg som en som ikke respekterer Norges 

lover, ikke en gang de mest enkle elementære menneskerettighetene (emk). Hva 

skyldes det? Forskningen over konstaterer dessverre alvorlig svikt i intelligensen, 

en svært alvorlig mental lidelse. Det virker som om Knut Almaas selv er klar over 

sin sinns-lidelse/mentale svikt, og prøver å dekke seg bak flere tykke bøker med 

Norges lover, med post it lapper, for å prøve å innbille folket at han er lovens 

lovlige mann, en som evner å etterlever Norges lover i sitt virke. Faktum i de 

sakene han har dømt, viser klart at Almaas har dysleksi grunnet mental svikt, og 

klarer derfor ikke å forstå det han leser. Bør han være dommer over andres 

skjebner? Bør han være talsmann for rettferdigheten og sannheten i landet? Ef. 

5.12 sier klinkende klart om Knut Almaas: SKAMMELIG." 

d)  

I perioden januar til juni 2016, i Orkanger og/eller andre steder, etter at 

sorenskriver Leif Otto Østerbø 

22. september 2015 avslo hans begjæring om midlertidig forføyning mot flere,  

I løpet av mars - april 2016 besluttet fortsatt besøksforbud i forhold til Jon Reidar 

Aae, Frode Auseth og/eller Irene Holthe Auseth med flere,  

og besluttet varetektsfengsling av han 1. april 2016, 

sendte han mange mail til sorenskriver Leif Otto Østerbø. 

 

Herunder blant annet e-post av 10. februar 2016 med kopimottakere 

Domstoladministrasjonen og Frostating lagmannsrett. 

 

Han skrev blant annet: 

 

- "Unnskyld , men din og noen få andres oppførsel ved tingretten er latterlig, 

idiotisk, krenkende, barnslig og ikke minst ekstremt lovstridig. Skjønner dere 

veldig godt, dra får sin lovstridige løpebane er betinget at for at dere få, skal 

lykkes, må dere produsere nye lovbrudd for å dekke all deres gamle lovbrudd. 

Denne onde ulovlige kriminelle løpebanen kommer dere ikke ut av før dere legger 

totalt om og opptrer jfr. Norges lover." 

 

- "Du og Almaas med noen få til, er allerede inne på lovbrudd med strafferamme 

på flere tiår, noe som du helt sikkert er veldig klar over, men følger deg sikkert 

sikker på at du aldri kommer til å bli dømt eller tiltalt? Du er allerede stevnet, og i 

Norge har vi noe som kalles "Riksrett" for slike kriminelle i viktige offentlige 

stillinger. Visste du det , Leif Otto, eller har du bevist glemt det? Ingen trussel, 

bare som en påminnelse." 

 

"Kopi til alle ved ST tingrett og til Frostating langmannsretten. Til opplysning, 

Frostating lagmanssrett som er i samme tinghuset som dere, oppfører seg ikke så 

barnslig og kriminelt som dere gjør, Leif Otto Østerbø, skamplett på Norges 

rettshistorie og St tingrett." 

 

e)  

I perioden 2015 til og med april 2016 oppsøkte han Trondheim Tinghus ved 

gjentatte anledninger, tok kontakt med flere ansatte som sorenskriver Leif Otto 

Østerbø er leder for, både i resepsjon og i Sør-Trøndelag tingrett sin ekspedisjon, 
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filmet og/eller tok opp på lyd samtalene for så å legge lyd-og billedopptak av de 

ansatte ut på Youtube og/eller Facebook med tekst av truende og/eller krenkende 

karakter. 

 

I perioden desember 2015 til og med april 2016 i Trondheim tinghus og/eller 

andre steder filmet og/eller tok han opp samtaler med sikkerhetsansvarlig Hugo 

Øie i Trondheim tinghus, hvoretter han redigerte og/eller la til tekst av krenkende 

karakter, for å publisere dette i sosiale medier. Hugo Øie blir blant annet kalt 

"løgner", "morder", "voldsmann" og "kriminell", eller lignende. 

 

I perioden januar 2016 til og med april 2016 i Trondheim tinghus og/eller andre 

steder filmet og/eller tok han opp samtaler med sikkerhetsansvarlig Tom Åge Dahl 

i Trondheim tinghus, hvoretter han redigerte  og/eller la til tekst av krenkende 

karakter, for å publisere dette på sosiale medier. Tom Åge Dahl blir blant annet 

kalt "mobber", "truende", "voldsmann", "kjeltring" og "løgner", eller lignende. 

 

Den 6. mars 2016 på Facebook på den åpne profilen "Jørgen Arne" la han ut et 

innlegg med overskrift "DØDSSTRAFF", med følgende innhold: 

 

"Vil det gå slik med sorenskriverne ved ST-tingrett også? Leif Otto Østerbø, Knut 

Almås. De gir også blaffen i Norges lover, og elsker vist å begå mord - 

JISTISMORD. JUSTISMORD er i loven jevnstilt med mord og landssvik . Kan 

det bli verre tilstander i en tingrett? Når både Østerbø, Almaas, Øie og Dahl , gir 

blaffen i Norges lover. Hvor idiot går det an å bli? Når ble de slik? Hvor gikk det 

galt - personlighetsforstyrrelse? Penger, griskhet, sjalusi? Pålagt idioti? "Je suis 

Charlie". "Nu vil de skyldige blive dømt - og de kan få dødsstraf". 

 

Den 19. mars 2016 på den åpne Facebookgruppen/ene ULOV i Orkdal/ULOV i 

Sør-Trøndelag tingrett la han ut et innlegg, herunder blant annet skrev: 

 

"Til Hugo Øie, Dåse Dahl og Titten tei Østerbø: DERE SATANS LØGNERE OG 

KJELTRINGPAKK HAR IKKE LOV TIL Å TA  FRA FOLKET I SØR 

TRØNDELAG SINE RETTIGHETER. TÅLER IKKE DERES ORD OG 

GJERNINGER DAGENS LYS, SÅ PELL DERE LANG BORT I FRA DERES 

STILLING ER UMIDDELBART. ALLE OFFENTLIGE ANSATTE ER 

FOLKETS TJENERE. TAKE IT, OR LEAVE. Se og lær av alle de andre i 

tingretten som gjør en vakker og god jobb for folket. Men dere avskum og 

ormyngel tvinger de stakkars folkene til å løpe deres multi-kriminelle gjerninger 

og setter hele tingretten i vanry. Dere avlegaliserer HELE tingretten og ingenting 

som kommer fra ST tingrett kan forventes å være lovlig dømt. ABSOLUTT 

INGENTIN. Ingen i hele Trøndelag er tatt med med buksa nede i sine lovbrudd 

enn dere tre og noen få dommere til. Dere er til å grine av voksne folk som ikke 

evner bedre. Vik fra oss, lystløgnere og kjeltringpakk. Folket i Trøndelag 

FORTJENER SELVFØLGELIG ærlige dommere ved tingretten, og ikke slike 

lystløgnere som dere. Vær så god, evig skam til dere. (Og evig heder og ære til 

alle de andre i offentlige stillinger som respekterer FOLKET og FOLKETS 

RETTIGHETER. Je suis Jørgen))) " 
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II Straffeloven (2005) § 266 

for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha 

krenket en annens fred 

Grunnlag: 

a)  

Ved gjentatte anledninger i perioden januar 2016 til og med fredag 11. mars 2016 

i Orkdal og/eller andre steder, har han publisert på Facebook og/eller You-tube, 

lyd og/eller bildeopptak av ansatte i Trondheim Tinghus med egenprodusert tekst 

der innholdet var av skremmende, plagsom og/eller hensynsløs karakter.  

 

b) 

Ved flere anledninger i perioden mai 2013 til januar 2016 i Orkanger, oppsøkte 

han personlig og/eller ringte og/eller sendte SMS og/eller sendte han mail til 

advokat Jon Reidar Aae. Henvendelsene var av en slik karakter og et slikt omfang 

at dette ble skremmende og belastende for advokat Jon Reidar Aae. 

c)  

Søndag 13. november 2015 publiserte han på Youtube og/eller Facebook, 

herunder i en åpen gruppe, et lyd- og/eller bildeopptak av Knut Even Wormdal, 

med tittel "Kommuneansatt tatt i løgn", uten at Wormdal var kjent med opptaket. 

Publiseringen var av en slik karakter at det var plagsomt og/eller belastende for 

Knut Even Wormdal. 

III Straffeloven (2005) § 268 første ledd 

for uberettiget å ha skaffet seg adgang til en annens hus eller et annet sted som 

ikke var fritt tilgjengelig, eller som uberettiget forble på et slikt sted 

Grunnlag: 

a)  

I perioden fredag 15. januar 2016 kl. 14.00 til og med lørdag 16. januar 2016 i 

Moasvingen 20 i Orkdal, tok han seg inn i huset tilhørende Frode og Irene Holte 

Auseth og plasserte flere møbler i kjelleren deres. 

b)  

På ettermiddagen lørdag 12. mars 2016 i Rindal, banet han seg adgang til to hus 

tilhørende Bjørn Klock ved å ødelegge låsene ved bruk av en vinkelsliper. 

c)  

På formiddagen tirsdag 29. mars 2016 i Rindal, banet han seg adgang til to hus 

tilhørende Bjørn Klock ved å ødelegge sylinder og låsemekanisme på ytterdørene 

 

 

IV Straffeloven (1902) § 147 annet ledd første straffalternativ jf første ledd 

for å ha banet seg eller en annen uberettiget adgang til hus, fartøy eller motorvogn 

eller til rom i slike, ved å beskadige gjenstand som var egnet til beskyttelse mot 

inntrengen, eller ved hjelp av dirk, falsk nøkkel eller rett nøkkel som ulovlig var 

fravendt besitteren 
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Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: 

a)  

I perioden fra torsdag 28. mai 2015 kl. 09.00  til og med mandag 15. juni 2015 ca. 

kl. 20.40 i Moasvingen 20 i Orkdal banet han seg adgang til boligen ved minst to 

anledninger, ved å bore ut låssylindere og/eller skifte lås, til tross for at han i 

henhold til kjennelse av 19.02.2014 fra Sør-Trøndelag tingrett var pålagt å fravike 

eiendommen, og tvangsfravikelse ble gjennomført 28.05.2015 ved stedlig 

namsmann. 

b)  

I tiden forut for fredag 19. juni 2015 ca kl. 01.00 i Moasvingen 20 i Orkdal banet 

han seg adgang til boligen og oppholdte seg der, ved å bore ut og/eller fjerne 

låssylindere, til tross for at han i henhold til kjennelse av 19.02.2014 fra Sør-

Trøndelag tingrett skal fravike eiendommen, og tvangsfravikelse var gjennomført 

28.05.2015 og 03.06.15 ved stedelig namsmann. 

V Straffeloven (2005) § 351 første ledd 

for å ha skadet, ødelagt, gjort ubrukelig eller forspilt en gjenstand som helt eller 

delvis tilhørte en annen. 

Grunnlag: 

a)  

I tiden før 16. januar 2016 i Moasvingen 20 i Orkdal, presset han trefliser inn i 

låser, boret hull i ytterdøren og skadet garasjeporten tilhørende eiendommen til 

Frode Auseth og Irene Holte Auseth. 

b)  

Mandag 8. februar 2016  i Moasvingen 20 i Orkdal, fjernet han bjelker som var 

oppsatt på dører både til kjellerinngang og inngang i første etasje til Moasvingen 

20. Videre puttet han trefliser samt borret i flere låser på eiendommen tilhørende 

Irene og  Frode Auseth 

c)  

Lørdag 12. mars 2016 kl. 14.08 i Rindal, ødela han låsemekanismen i ytterdørene 

på gårdsnummer 43, bruksnummer 5 og 21 tilhørende Bjørn Klock 

d)  

Tirsdag 29. mars 2016 i perioden 10.00 - 10.45 på eiendom gnr. 43, brn. 21 og 5, 

tilhørende Bjørn Klock i Rindal, boret og/eller kuttet han i stykker 

låsemekanismen i to ytterdører på eiendommen. 
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VI Straffeloven (2005) § 168 

for å ha krenket forbud etter straffeprosessloven §§ 222 a 

Grunnlag: 

a)  

Tirsdag 29. mars 2016 ca kl. 10.00 oppholdt han seg på eiendom, til  gnr. 43, brn. 

5 og 21 i Rindalkommune, til tross for at han var illagt forbud mot å oppholde seg 

på eiendommen jf Møre og Romsdal politidistrikt sin beslutning om besøksforbud 

av 15.mars 2016 

b)  

Onsdag 30. mars 2016 ca kl. 09.00 oppsøkte han i Moasvingen 20 i Orkdal og 

hengte et oppslag på ytterdøren på tross av at han var ilagt forbud mot å oppholde 

seg på stedet jf Trøndelag politidistrikt sin beslutning om besøksforbud av 

10.februar 2016. 

VII Straffeloven (1902) § 343 første ledd 

for å ha brutt eller beskadiget et av offentlig myndighet anbragt segl 

Grunnlag: 

a)  

I perioden torsdag 4. juni 2015 til og med onsdag 15. juni 2015 brøt han ved en 

eller flere anledninger, forsegling og/eller forseglinger satt på dører av politiet, på 

eiendom  i Moasvingen 20 i Orkdal. 

b)  

I perioden fra torsdag 28. mai 2015 kl. 10.00 til onsdag 17. juni 2015 på eiendom  

Gnr. 100 Bnr. 24 i Meldal brøt han politiets forseglinger over port og dør påsatt av 

politiet i forbindelse med tvangsfravikelse av eiendommen 28.05.15. 

c)  

I perioden etter tirsdag 16. juni 2015 kl. 13.30 til og med onsdag 24. juni 2015 på 

eiendom i Midtigard og eiendom i Asplund  i Rindal brøt han forsegling på 

ytterdørende til eiendommene som var påsatt av politiet. 

VIII Straffeloven (1902) § 390 

forå ha krenket privatlivets fred ved å ha gitt offentlig meddelelse om personlige 

eller huslige forhold 

Grunnlag: 

Mandag 29. juni 2015  i Orkdal og/eller andre steder i Norge administrerte han en 

facebookgruppe under navnet Ulov hvor han la til rette for og/eller ikke hindret at 

bilder med tekst av lensmann Per Gjeldnes ble lagt ut uten Per Gjeldnes sitt 

samtykke. Det var bilder av Per Gjeldnes i private omgivelser, herunder et bilde 

av han sammen med sin datter. I tilknytning til bildene fremkom tekst som 

kritiserte Gjeldnes sin yrkesutøvelse. 
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IX Politiloven § 30 nr 1 jf § 5 

for å ha unnlatt straks å rette seg etter pålegg, tegn eller øvrige signaler gitt av 

politiet 

Grunnlag: 

a)  

På ettermiddagen fredag 5. februar 2016 ved Orkdal lensmannskontor, filmet han 

lensmann Randi Fagerholt mens hun forkynte dokumenter for ham, til tross for at 

Fagerholt kort tid forut for dette hadde gitt pålegg om ikke å bli filmet mens hun 

utførte sin jobb. 

b)  

Torsdag 18. februar 2016 kl. 10.10 i Ljåmovegen 2A i Orkdal, i forbindelse med 

at det skulle forkynnes dokumenter for ham, filmet han pb. Tord Arne Stavnes og 

phs-student Kristian Grande, til tross for at han fikk pålegg om å slutte å filme. 

X Straffeloven (2005) § 353 jf § 351 første ledd 

for ved mindre skadeverk å ha skadet, ødelagt, gjort ubrukelig, forspilt eller 

tilsmusset en gjenstand som helt eller delvis tilhørte en annen.  

 

Skadeverket er mindre, fordi det særlig legges vekt på dets art og objekt, 

skadeomfanget og hvilke følger det har hatt eller lovbryteren burde ha skjønt at 

det kunne ha fått. 

Grunnlag: 

a)  

Natt til mandag 18. januar 2016 i Moasvingen 20 i Orkdal puttet han trefliser i 

dørlåsen/ene til eiendommen Moasvingen 20 tilhørende Irene Holte Auseth og 

Frode Auseth 

b)  

Forut for lørdag 6. februar 2016 kl. 10.30 i Moasvingen 20 i Orkdal puttet han 

trefliser i låsen på kjellerdøren til eiendommen Moasvingen 20 samt fjernet en 

planke som var påsatt garasjeporten tilhørende Irene og Frode Auseth 

 

XI Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf § 17 første ledd 

for å ha brukt motorvogn uten at den var meldt til registrering og påsatt lovlige 

kjennemerker og det var utferdiget vognkort for den. 

Grunnlag: 

Lørdag 12. mars 2016 ca kl. 15.25 i Rindal brukte han en snøscooter uten at denne 

var påsatt lovlige kjennemerker. 
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XII Motorferdselsloven § 12 jf § 3 

for å ha utøvd motorferdsel i utmark og vassdrag uten tillatelse 

Grunnlag: 

Til tid og sted som nevnt under post XI, førte han snøscooter uten å ha løyve eller 

tillatelse til det 

 

Under hovedforhandling ble tiltalebeslutningen endret som følger: 

 

 

Post IV a: 

I tiden forut for mandag 15. juni 2015 ca kl. 20.40 i Moasvingen 20 ……… 

 

Post V a: 

I perioden januar-februar 2016 i Moasvingen 20 i Orkdal, presset han trefliser inn i 

låser, boret hull i ytterdøren og boret i låser til Frode Auseth og Irene Holte Auseth. 

 

Post V c blir til post V b 

Post Vd blir til post Vc 

Post X går inn i post V a) 

Post XI blir til post X 

Post XII blir til post XI 

 

Hovedforhandling ble holdt 19.09 -  23.09 2016.  

 

Tiltalte var til stede ved innledningen av hovedforhandlingens første dag og ved de to siste 

dagene av hovedforhandlingen. Tiltalte erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. 

 

Retten mottok forklaring fra 20 vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår 

av rettsboken.  

 

Aktor la ned følgende påstand: 

 

Jørgen Arne Skarsvåg født 24.01.1969, dømmes for overtredelse av: 

Straffeloven (1902) § 132 a fjerde ledd annet straffalternativ jf første ledd bokstav a jf 

annet ledd, 

Straffeloven (2005) § 158 første ledd, jf § 157 første ledd, 

Straffeloven (2005) § 266 

Straffeloven (2005) §268 første ledd. 

Straffeloven (1902) § 147 annet ledd første straffalternativ jf første ledd 

Straffeloven (2005) § 351 første ledd 
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Straffeloven (2005) § 168 

Straffeloven (1902) § 343 første ledd 

Straffeloven (1902) § 390 

Politiloven § 30 nr 1 jf § 5 

Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf § 17 første ledd 

Motorferdsloven § 12 jf § 3 

 

til fengsel i 3 år og 6 måneder, hvorav 6 måneder gjøres betinget med en prøvetid på 5 år, 

jf straffeloven (2005) § 34, jf straffeloven (1902) §§ 62, 63 og 64, og straffeloven (2005) § 

79a. 

Han tilkommer 183 dager i varetektsfradrag. 

 

Han idømmes å tåle inndragning av en Samsung mobiltelefon, en Huawei mobiltelefon og 

en Fiujitsu Siemens datamaskin, jf straffeloven (1902) § 35 og straffeloven (2005) § 69 c). 

 

Han idømmes å betale erstatning til Irene og Frode Auseth med kr. 4 000,-. 

 

Han ilegges kontaktforbud slik at han forbys å oppsøke, forfølge eller på noe vis ta kontakt 

med Frode Auseth, Irene Holthe Auseth og Jon Reidar Aae. Forbudet gjelder i 5 – fem – 

år.  

 

Han ilegges kontaktforbud ved at han forbys å nærme seg og oppholde seg på og/eller ved 

boligen og arbeidssted til Frode Auseth, Irene Holthe Auseth, Jon Reidar Aae. Forbudet 

gjelder i 5 – fem – år.  

 

Han ilegges kontaktforbud ved at han forbys å nærme seg og oppholde seg på eiendommen 

grn 43, bnr 5 og bnr 21 i Rindal kommune. Forbudet gjelder i 5 – fem – år.  

 

Han ilegges kontaktforbud ved at han forbys å oppholde seg i Trondheim tinghus og å 

oppsøke, forfølge eller på noe vis ta kontakt med ansatte i Trondheim tinghus. Forbudet 

gjelder i 5 – fem – år. Forbudet er ikke til hinder for at Jørgen Arne Skarsvåg møter til 

rettsmøter i Trondheim tinghus hvor han er pålagt å møte, eller at hans advokat kontakter 

ansatte i Trondheim tinghus på vegne av Jørgen Arne Skarsvåg.  

 

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte. 
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Rettens vurdering 

 

Skyldspørsmålet 

 

Retten har ved bevisvurderingen og gjengivelsen av faktum lagt til grunn prinsippet om at 

enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme tiltalte til gode. Ved bevisvurderingen er det 

lagt vekt på den forklaring som er gitt i retten av tiltalte, samt vitneforklaringer og de 

dokument- og filmbevis som er fremlagt. 

 

Det følger av straffeloven av 2005 § 3 at det er straffelovgivningen på handlingstidspunktet 

som skal anvendes. Likevel anvendes lovgivningen på tidspunkt for avgjørelsen når dette 

fører til et gunstigere resultat for tiltalte og lovendringen skyldes et endret syn på hvilke 

handlinger som bør straffes, eller på bruken av strafferettslige reaksjoner.  Enkelte av 

handlingene tiltalte er tiltalt for er på tidspunktet da straffeloven av 1902 gjaldt. Retten har 

vurdert om det er slik at tiltalte med den nye straffeloven vil få et gunstigere resultat. 

Retten mener at så ikke er tilfellet. Følgelig vurderes skyld- og straffespørsmålet for de 

tilfeller på grunnlag av straffeloven av 1902. For øvrig anvendes straffeloven av 2005 for 

de handlinger som har skjedd etter at den nye straffeloven trådte i kraft.  

 

 

Sakens bakgrunn 

 

Tiltalte var eier av eiendommene gnr 10, bnr 460 i Orkdal, gnr 102 bnr 115 i Hemne, gnr 

100 bnr 24 i Meldal og gnr 43 bnr 5 og 21 i Rindal kommune. Den 13. mars 2013 begjært 

Landkreditt Bank AS tvangssalg av den sistnevnte eiendom. Begjæringen ble fremmet for 

Nordmøre tingrett. I kjennelse av 20. juni 2013 besluttet tingretten tvangssalg av tiltaltes 

eiendommer i Rindalen kommune.  Hamos forvaltning Iks fremmet den 5. desember 2013 

begjæring om tvangssalg. Rindal kommune begjærte den 18. juli 2014 tvangssalg.  Tiltalte 

anket Nordmøre tingretts kjennelse om tvangssalg. Lagmannsretten forkastet anken i 

kjennelse av 28. oktober 2013. Skarsvåg anket lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett. 

Høyesteretts ankeutvalg forkastet anken i kjennelse av 18. mars 2014.  Nordmøre tingrett 

avsa 13. februar 2015 kjennelse om at Skarsvåg skal fravike gnr  43, bnr 5 og 21. 

Kjennelsen ble ikke anket.  

 

Den 22. mars 2013 begjærte Landkreditt Bank AS tvangssalg av de øvrige eiendommer. 

Begjæringen ble fremmet for Sør-Trøndelag tingrett.  

 

Den 15. mai 2013 avsa Sør-Trøndelag tingrett kjennelse hvor det ble besluttet at de 3 

eiendommene tilhørende domstolens rettskrets skulle tvangsselges. Det ble videre besluttet 

at tvangssalget skulle gjennomføres som medhjelpersalg.  Tingretten avsa den 19. februar  

2014 kjennelse hvor det ble besluttet at tiltalte med hans husstand skulle fravike 
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eiendommene. Den 6. mars 2014 ble det gjort en endring hva gjelder eiendommen i Hemne 

kommunen ved at den bare skulle gjelde for ideell halvpart tilhørende Skarsvåg.  

 

Det ble inngitt en anke til Frostating lagmannsrett. Tiltalte anket over flere avgjørelser uten 

at det ble presisert hvilken avgjørelse det var anket over. Anken ble avvist av 

lagmannsretten. 

 

Advokat Jon Reidar Aae ble av retten oppnevnt som medhjelper ved tvangssalgene. 

 

Beslutningene om tvangssalg og om fravikelse er rettskraftige. Skarsvåg er uenig i dette og 

har vist til at saken er bragt inn for Den europeiske menneskerettsdomstol. Han har vist til 

sin rådgiver og til en hjemmeside for Domstolsadministrasjonen.  

 

Retten har fått framlagt dokumentasjon hva angår politiets henvendelse til Den europeiske 

menneskerettsdomstol. Det vises til politiets brev av 6. mai 2016. Det ble stilt spørsmål om 

tiltalte har eller har hatt noen saker for domstolen. Fra Den europeiske 

menneskerettsdomstolen er det opplyst at det er registret 1 sak på tiltalte. Denne ble avvist 

av domstolen i 2014. Det vises til Den europeiske menneskerettsdomstols brev av 10. mai 

2016.  

 

Retten legger på bakgrunn av bevisførselen til grunn at det foreligger rettskraftige 

avgjørelser vedrørende tvangssalg og fravikelse. Det legges videre til grunn at tiltalte ikke 

har noen sak for Den europeiske menneskerettsdomstolen nå. For øvrig bemerkes at 

spørsmålet er uten betydning for hvorvidt avgjørelsene for de norske domstoler er 

rettskraftige. Beslutningene som er fattet av en norsk domstol, vil være rettskraftig selv om 

en sak bringes inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen.  Det vises til tvisteloven § 

19-14 og til Grunnloven § 88 når det gjelder en avgjørelses rettskraft, uten at retten finner 

det nødvendig å gå nærmere inn på dette. 

 

At tiltalte har levd i en tro om at de avgjørelser som var fattet av norske domstoler ikke var 

rettskraftige, gir ikke etter rettens vurdering noe grunnlag for å si at tiltalte har vært i noen 

unnskyldelig rettsvillfarelse. Av bevisførselen, og da særlig av filmene og av 

vitneforklaringer, framgår at tiltalte flere ganger har fått opplyst at beslutningene har vært 

rettskraftige. At han har valgt å lytte til andre personer som har sagt noe annet, gjør ikke at 

en eventuell villfarelse er unnskyldelig. Det framkommer av straffeloven (2005) at den 

som på handlingstidspunktet på grunn av uvitenhet om rettsregler er ukjent med at 

handlingen er ulovlig, straffes når uvitenheten er uaktsom.   

 

For vurderingen av skyldspørsmålet legges følgelig til grunn at det foreligger rettskraftige 

beslutninger og at Skarsvåg ikke har vært i unnskyldelig rettsvillfarelse.  
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Ad tiltalebeslutningen post I a) 

 

Tiltalte har i sin forklaring ikke hatt noe ønske om å forholde seg direkte til de enkelte 

tiltaleposter. Tiltalte har vært mer opptatt av å snakke om prosessen knyttet til 

tvangssalgene og fravikelsene og den urett han mener å ha blitt utsatt for i den forbindelse. 

Tiltalte benekter imidlertid ikke å ha sendt de framlagte eposter omhandlende advokat og 

medhjelper Jon Reidar Aae, samt delt på Facebook det som omhandler Aae. Retten finner 

det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at det er tiltalte som har sendt e-postene, 

publisert på Facebook samt foretatt lydopptak. Når det gjelder e-poster framgår det at disse 

er sendt fra tiltalte. Når det gjelder publiseringer på bl.a. ULOV I Orkdal, er det kun tiltalte 

som har vært administrator. Det har ikke vært aktivitet på siden etter at han ble fengslet. 

Når det gjelder filminger, framkommer det av enkelte filmer at det er tiltalte som foretar 

filmingen. De samme vurderinger har retten gjort med tanke på de andre postene i 

tiltalebeslutningens punkt I.  

 

På Facebook ble det den 27.5.2015  lagt ut video av Aae når han hadde møte med tiltalte 

med teksten "Advokat som ikke følger Norges lover. Hvorfor? Egen profitt?" Dagen etter 

ble det delt på Facebook ".. JRA er de verste løgnere og kriminelle.. Korrupte og 

organiserte kriminelle – misbrukte offentlig ansatt for å stjele andres verdier og tjene på 

lovbrudd mot det norske folket…" Den 29.5.15 ble det delt på Facebook video av JRA i 

møte med JS, med teksten "… bryter lovene, stjeler fra folket og samfunnet" Noe av 

samme innhold ble lagt ut den 4. juni 2015 og 14. juni 2015. I tillegg har Aae mottatt tre 

fakturaer fra Jsk AS for tapt arbeidstid og diverse på over 2,8 millioner.  

 

Jon Reidar Aae har forklart at det underveis i prosessen var utfordrende, og at det toppet 

seg i fra januar 2016 og utover. Da ble det sendt e-poster fra tiltalte til Aae, samt en rekke 

andre personer og instanser med karakteristikker av Aae. E-poster av 4. januar 2016,  6. 

januar 2016, e-post vedrørende straffbare forhold den 6. januar 2016 og begjæring om 

midlertidig sikring hvor Aae ble gjort til saksøkt. En e-post sendt til en stor gruppe 

personer fra tiltalte den 26. januar 2016 har Aae forklart at han reagerte sterkt på. Her blir 

hans far trukket inn med negativ omtale. Hans far, som også var advokat, døde i mars 

1987. Også i en annen e-post fra tiltalte til en stor gruppe mennesker, er Aae omtalt 

negativt.  

 

Videre har tiltalte den 4. februar 2016 skrevet en e-post hvor det er klippet inn et brev til 

fylkeslegen i Sør-Trøndelag hvor det bl.a. heter: "Dette er så graverende, alarmerende og 

bekymringsfullt, at herved sendes bekymringsmelding til fylkeslegen i Sør-Trøndelag. Her 

må dere vennligst koble inn fastlegen til Jon Reidar Aae og dermed sikre at hans trusler 

mot sikkerhet for seg selv og andre blir tatt hånd om.  ….  Dette er vel også klare tegn på 

alvorlige sinnslidelser".  
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Det er videre framlagt dokumentasjon på omtaler av Aae som er lagt ut på den åpne 

Facebooksiden ULOV i Orkdal fra juni 2015 og 6. januar 2016 .  Videre har retten fått vist 

filmer tiltalte har tatt opp på kontoret til Aae, samt en telefonsamtale med Aae. Disse er 

publisert på Facebook.  

 

Aae har selv forklart for retten at han blir kroppslig dårlig av å lese beskyldningene. Det 

har vært et stort press. Det har vært bekymring og ubehag både blant de ansatt og seg selv.  

Når tiltalte møtte på kontoret, gjemte de ansatte seg fordi de ikke ville bli filmet. De følte 

frykt og engstelse. Presset ble så stort at han så det nødvendig å begjære besøksforbud av 

hensyn til de ansatte og fordi han selv har bolig i andre etg. der hvor han har kontorlokaler.  

 

Retten finner det bevist at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i grunnlaget i 

tiltalebeslutningen. Retten legger til grunn det faktum som her er beskrevet, ved de 

publiseringer som er gjort på Facebook og gjennom at e-poster er sendt både til Aae og en 

langt rekke andre mennesker slik det framkommer av den framlagte dokumentasjon.  

 

Retten vil etter å ha redegjort for alle forhold under tiltalebeslutningens post I, foreta en 

vurdering av hvorvidt en anser de objektive og subjektive vilkår for straff i henhold til 

tiltalebeslutningen som oppfylt.  

 

 

Ad tiltalebeslutningen post I b) 

 

Lensmann Tor Kristian Haugan har for retten forklart at han opptrådte som namsmann i 

saken. Erfaringen med tiltalte var at han aldri kom med uttalelser hvor det ble bedt om 

dette. Han ønsket heller ikke noe hjelp. Etter at det var besluttet fravikelse, forsøkte vitnet 

å få ut tiltalte med familie. Han opplevde at tiltalte brukte barna som skjold. Det ble ordnet 

med ny leilighet av kommunen. De ble flyttet dit. Kort tid etter flyttet de tilbake med sine 

eiendeler. De måtte derfor på nytt få familien ut av huset i Moasvingen 20. Hendelsen ble 

filmet og lagt ut på nett.  

 

På Facebooksiden ULOV i Orkdal er Haugan avbildet som bakgrunnsbilde. Umiddelbart 

framstår det som om det er hans Facebookside. Den 19. mars 2016 er tekst lagt ut hvor det 

bl.a. heter: "Dere har gjentatte ganger hindret folket i Orkdal SINE rettigheter, stjålet fra 

de mobiltelefoner, ladere ,pcer, pga de har benyttet sin rett til å ta opptak. Dere sender 

deres stakkars undersåtter i politiet ut på terror og lovbrudd mot folket, MOT NORGES 

LOVER. Dere har ingen rett til å ta fra folket i Ordal SINE rettigheter. (dere to er 

kjeltring-pakk!!) Den 21. mars 2016 er følgende tekst lagt ut "Folket vet at mange av dere 

politi er drittlei Haugans personlige sykelige vandettas mot folk i Orkdal … Følg LOVENE 

og ikke psyke ulov-ledere ". 25. mars 2016 har tiltalte delt et bilde med tekst "Thailands 

politi til etterfølgelse. De redder liv. Haugan prøver å ta liv…."  Lensmannskontoret med 
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lensmann Haugan er også i flere andre tekster på Facebook blitt omtalt negativt og det er 

fremsatt beskyldninger.  

 

I e-post til Haugan og Sør-Trøndelag politidistrikt av 7. juli 2015 framkommer 

beskyldninger om at Haugan i Moasvingen 20 "nok en gang rundstjal og raste tulling på 

denne eiendommen, stjal du mange eiendeler fra spes kjeller og garasjen" Videre er det 

sendt e-post til spesialenheten og mange flere den 12. mars 2015 med beskyldninger mot 

Haugan.  Den 12. juni 2015 er det sendt en e-post fra tiltalte til domstoler, Storting, 

kommune og enkeltpersoner hvor Haugan beskyldes for å være lovbryter, samt at hans 

personlighet karakteriseres.  

 

Haugan har forklart at beskyldningene har vært belastende for ham selv. Han har også sett 

det som sin oppgave å skåne de ansatte som opplevde dette ubehagelig.  

 

Ut fra vitneførselen finner retten det bevist at det er tiltalte som har lagt ut alle de her 

karakteristikker av lensmann Haugan. Det har skjedd ved at det har blitt publisert på 

Facebook. I tillegg har det vært sendt e-poster til mange aktører hvor Haugan blir beskyldt 

for ulovligheter og hvor det er framkommet negative karakteristikker av Haugan.   

 

Ad tiltalebeslutningen post I c) 

 

Sorenskriver Knut Almaas har forklart at han har avsagt flere av kjennelsene knyttet til 

tvangssalgene av tiltaltes eiendommer. Han har i den forbindelse mottatt brev fra tiltalte og 

muligens også mottatt e-post fra ham. Vitnet har forklart at tiltalte fram til høsten 2015 

ikke var mer plagsom enn andre. Språkbruken endret seg etter hvert.  

På Facebooksiden ULOV i Orkdal er det den 25. mars 2016 publisert et bilde av 

sorenskriver Almaas hvor blant annet dommere blir omtalt nedsettende.  Det går bl.a.  på 

manglende kunnskap om EMK og om diagnosen dysleksi. Videre er Almaas omtalt 

spesielt. Han omtales som ikke å respektere EMK. Det heter bl.a "forskningen over, 

konstaterer dessverre alvorlig svikt i intelligensen, en svært alvorlig mental lidelse". ….. 

Det virker som om Knut Almaas selv er klar over sin sinns-lidelse/mentale svikt"…. 

"Faktum i de sakene han har dømt, viser klart at Almaas har dysleksi, grunnet mental 

svikt, og klarer derfor ikke å forstå det han leser".  

 

På spørsmål om hvordan Almaas reagerer på disse omtaler, forklarer han at han tidligere 

ikke har sett publiseringene, men at det er mulig han har fått noe gjenfortalt. Han har ikke 

noen spesiell reaksjon på måten han er omtalt annet enn at det forteller mer om den som 

har skrevet det enn han selv.  Selv har han forklart at han tåler det, men at det er irriterende 

og plagsomt.  

 

Retten finner det bevist at det er tiltalte som har publisert på sin Facebookside ULOV i 

Orkdal det som ovenfor er referert angående sorenskriver Knut Almaas.  
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Ad tiltalebeslutningen post I d) 

 

Vitnet sorenskriver Leif Otto Østerbø har i retten forklart at han første gang var i kontakt 

med tiltalte høsten 2015. Han avslo den 22. september 2015 tiltaltes begjæring om 

midlertidig forføyning mot flere. I løpet av mars-april 2016 besluttet han fortsatt 

besøksforbud i forhold til Jon Reidar Aae, Frode Auseth og Irene Holte Auseth med flere. 

Den 1. april 2016 besluttet han varetektsfengsling av tiltalte.  

 

Østerbø har forklart at han gjennom flere rettsmøter med tiltalte, har opplevd ham som 

hyggelig, når han får det som han vil. Når det går imot ham blir det ubehagelig.  

 

Den 18. mars 2016 publiserte tiltalte på Facebooksiden ULOV i Orkdal nedsettende omtale 

av bl.a. Østerbø. Det heter bl.a. "Dette problemet er belyst av flere advokater osv, nemlig 

slaviske løgner og slaviske lovbrudd, dommere som er lystløgnere og slaviske kriminelle. 

Østerbø er begge deler, lystløgner og slavisk lovbryter.  

 

Nedlatende omtale framkommer også ved en publisering på Facebook den 6 mars 2016 

hvor det bl.a. heter: "Hvor gikk det galt – personlighetsforstyrrelse? Penger, griskhet, 

sjalusi? Pålagt idioti?" Undertegnet med "Je suis Charlie." 

 

Den 19. mars 2016 har tiltalte delt en tekst på samme Facebooksiden omhandlende bl.a. 

Østerbø hvor det av mer heter som følger: "Dere satans løgnere og kjeltringpakk har ikke 

lov til å ta fra folket i Sør-Trøndelag sine rettigheter. Tåler ikke deres ord og gjerninger 

dagens lys, så pell dere langt bort fra deres stillinger umiddelbart". Meldingen er 

undertegnet med "Je suis Jørgen ;)))" 

 

Vitnet Østerbø synes det ikke er i orden at dette ligger på nettet. Måten det skrives på, sier 

imidlertid mer om den som har skrevet det. Noe av det første som kommer opp hvis en 

googler hans navn er omtalen på denne Facebooksiden. Det er ikke hyggelig.  Østerbø 

opplevde imidlertid særlig ubehag ved at meldingene er underskrevet med Je suis Jørgen 

eller Je suis Charlie. Han opplevde dette som utrygt. Hva ville det neste bli? Var det slik at 

en nå kunne risikere at uskyldige ble drept? Østerbø tolket denne måten å undertegne 

meldingen på som en alvorlig trussel.  Det resulterte bl.a.  i at han satte på alarmen når han 

var hjemme. Navnet ble fjernet på hans ringeklokke. Det var også en påkjenning for 

familien.  

 

Tiltalte har i tilknytning til dette villet forklare seg. Han har sagt at han ikke hadde noen 

tanker om at dette skulle oppleves som alvorlige trusler. For tiltalte var det en måte å 

formidle at han har ytringsfrihet.  
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Tiltalte har videre sendt e-post til Østerbø datert 10. februar  2016, videresendt til 

Domstoladministrasjonen og Frostating lagmannsrett hvor det framkommer det som følger 

av grunnlaget i tiltalebeslutningen. Retten har videre fått framlagt en rekke e-poster sendt 

til Østerbø fra tiltalte, hvor det også er negative omtaler av bl.a. Østerbø.  

 

Retten legger til grunn også her at det er tiltalte som har publisert de omtalte meldinger på 

Facebook, samt skrevet e-postene stilet til Leif Otto Østerbø.  

 

 

Ad tiltalebeslutningen post I e) 

 

Retten har også i tilknytning til dette punktet fått framlagt facebooksider hvor alle de 

nevnte forhold i grunnlaget for denne del av tiltalebeslutningen framkommer. Videre har 

retten fått avspilt filmene som viser opptakene fra flere episoder ved tinghuset i 

Trondheim. Vitnet, sorenskriver Østerbø, har forklart at tiltaltes adferd har vært en stor 

påkjenning for de ansatte i Sør-Trøndelag tingrett. For å verne de ansatte ble det besluttet 

at sorenskriveren selv skulle ta alle sakene som vedrørte tiltalte. Videre ble det bestemt at 

saksbehandlers navn skulle fjernes fra brevarkene. På etterjulsvinteren i 2016 hendte det at 

tiltalte ble bortvist fra tinghuset flere dager i uken i enkelte uker. Det opplevdes som 

ubehagelig. Tiltalte filmet, redigerte og la ut på nett. Ansatte opplevde tiltalte som truende. 

Ansatte var bekymret og saksbehandlerne forlot ekspedisjonen når tiltalte møtte opp. Det 

ble "bombardert" med e-poster og telefoner. Tiltalte ble tilbudt veiledning av domstolen, 

men dette tok han ikke i mot. Saksbehandlere gruet seg for å gå på jobb. De lurte på hva 

som kunne skje. Det var særlig ekspedisjonen i 3. etg. som var utsatt. Der jobber det 10 

saksbehandlere. Sikkerhetsvaktene brukte mye tid på tiltalte. I januar og februar var det 

ukentlig.  

 

På ULOV i Orkdal er Sør-Trøndelag og ansatte nevnt flere steder.  Som eksempel kan 

nevnes det som ble publisert av tiltalte den 27. januar 2016: "Lovene er ikke problemet, 

lovene er veldig gode. Problemet er at Sør-Trøndelag tingrett BRYTER Norges lover, og 

misbruker Orkdal og Agdenes lensmannskontor og får de til å angripe folket og folkets 

rettigheter/rettsikkerhet." Den 31. januar 2016 ble det lagt ut en lengre tekst hvor tingretten 

omtales negativ. Det heter bl.a. "Tingretten tyr til vold og overfaller borger for å 

skjule/fortsette sine mord. Justismord". Den 26. mars 2016 la tiltalte ut en lengre tekst om 

Sør-Trøndelag tingrett hvor det bl.a. heter: "- dokumenter er tatt ut av saksmappene, for å 

svekke sakene, - trusler, løgner, vold, terror, trakassering, mobbing, utestengelse fra egne 

rettssaker og i fra hele tinghuset, for å HINDRE folket til å nå frem med sine rettigheter, - 

flere ansatte bruker rusmidler daglig på jobb". Videre er en lengre tekst med negativ 

omtale av tingretten, herunder beskyldninger lagt ut den 29. november 2015, 17. desember 

2015, 19. desember 2015, den 21. januar 2016, 27. januar 2016, 31. januar 2016, 10. 

februar 2016 og 8. mars 2016.   
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Tinghuset besluttet å utarbeide et adgangsreglement. Dette ble fremprovosert av tiltalte  og 

miljøet rundt ham. Tingretten har videre besluttet å bygge om ekspedisjonen. De ansatte 

har behov for bedre beskyttelse. Også dette er blitt framprovosert av tiltalte og miljøet 

rundt ham.  

 

Vitnet sikkerhetssjef for tinghuset Hugo Øie har forklart at han fra høsten 2014 hadde 

samtaler med tiltalte på telefon og ved at han møtte personlig i Tinghuset. Vitnet ga uttrykk 

for at tiltalte var hyggelig i telefonen. Samtidig opplevde han hans 2 ansikter. Han tok opp 

samtaler, redigerte de og la de ut på nett med sjikanerende uttrykk.  I 90 % av samtalene 

har de snakket bra sammen. Likevel har det i ettertid blitt publisert film og omtaler av ham 

som har vært ubehagelige. Det er få ganger det har vært direkte konfrontasjoner. Det har 

imidlertid vært situasjoner hvor tiltalte har nektet å forlate tinghuset og hvor det har blitt 

filmet. Han beskriver videre at når tiltalte møtte i ekspedisjonen stoppet virksomheten opp.  

 

Tiltalte ble etter hvert ilagt besøksforbud overfor tinghuset.  

 

Vitnet Øie har forklart at han opplevde det ubehagelig å bli hengt ut på sosiale media. Når 

hans navn googles kommer øverste treff opp at han er en løgner og en kjeltring.  På en av 

de publiserte tekstene er overskriften Dødsstraff. Han har gjort seg tanker om at det er en 

trussel mot liv og helse.   

 

Vitnet Dahl, som jobber som sikkerhetsbetjent, har også hatt flere telefoner med tiltalte og 

møtt ham ved personlige oppmøter i tinghuset. Også han er nevnt med navn under 

overskriften Dødsstraff, sammen med Øye og sorenskriver Østerbø. Folk i rundt ham har 

vært bekymret. Vitnet bor i samme bygd som tiltalte. Familien har opplevd det som 

vanskelig. Datteren synes det har vært ubehagelig. Kona har hatt følelse av at noen har 

vært utenfor huset. Sønnen har vært forbannet og sint. Vitnet har hatt konfrontasjon med 

tiltalte ved episoder hvor tiltalte har nektet å forlate tinghuset og hvor han har filmet.  

 

Vitnet forklarer at han har vært politimann i 36 år og er vant til å tåle litt av hvert. Det er 

imidlertid ikke er riktig parameter for hvordan andre reagerer på tiltaltes oppførsel.  

 

Av framlagte filmer framgår det at tiltalte har forventninger om å få gjort sine ærend slik 

han tenker det når han har kommet til Tinghuset. Han har vært opptatt av å framheve sine 

rettighet og sin rett til å filme. I sin forklaring for retten har han sagt at det ikke er riktig at 

han har vært så ofte på Tinghuset. Han forklarer at han bodde et stykke unna og at var dyrt 

å kjøre inn til tinghuset. Han antyder at han i den omtalte periode har vært i tinghuset 3-4 

ganger. På spørsmål om han hadde gjort avtale for å få bistand forut for at han reist til 

tinghuset, svarte han at det hadde han ikke.  

 

Retten finner ut fra bevisførselen ikke grunn til å betvile riktigheten av vitnenes forklaring. 

Det vises i den sammenheng også til det tiltalte har lagt ut på nett og til de avspilte filmene 



 - 20 - 16-076309MED-INTR 

for retten. Vitnenes forklaringer samsvarer godt med de enkeltepisoder retten har fått 

avspilt.  Retten legger til grunn at tiltalte har møtt opp flere ganger på tinghuset enn det han 

selv har antydet. Det har videre vært hyppig kontakt pr. telefon og pr. e-post med 

tingretten.  

 

Den nye straffeloven (2005) §§ 157 og 158 er en videreføring av tidligere straffelov (1902) 

§ 132a. Det har skjedd en endring ved at en med den nye straffeloven har fått to 

bestemmelser. § 158 regulerer grov motarbeiding. Dette var tidligere regulert i strl 1902 § 

132 a fjerde ledd andre straffalternativ. Det er ikke tale om noen realitetsendring. Retten vil 

derfor i den videre diskusjon av spørsmålet om det er begått en straffbar handling vise til 

den nye straffeloven.  

 

Det er særlig strl. § 157 første ledd bokstav b) som er aktuell i dette tilfelle. Det vil 

imidlertid også være aktuelt med strl. § 157 første ledd bokstav a). Det sentrale spørsmål er 

om det skal anses som en "annen rettsstridig adferd".  

 

I Norsk Lovkommentar note 1030 heter det om dette følgende: 

"Formuleringen «annen rettsstridig atferd» viser at en hvilken som helst rettsstridig atferd 

kan rammes, og at «vold, trusler, skadeverk» bare er nevnt som eksempler. Men atferden 

må ha hatt slike virkninger som loven krever, jf. notene 1033-1036. 

«Rettsstridig» viser at handlingen ikke behøver å være straffbar. Også atferd som ikke er 

straffbar etter andre straffebestemmelser, kan være straffbar etter § 157. I Ot.prp. nr. 40 

(1999-2000) kap. 12.1, s. 106 uttales det at det «avgjørende er om atferden i lys av 

straffebestemmelsens formål fremtrer som uberettiget, slik at det er grunn til å ramme den 

med straff». " 

 

Tiltalte har framhevet at han har ytringsfrihet. Han mener han på bakgrunn av den urett 

som er gjort mot ham, knyttet til tvangssalgene av eiendommene, hadde rett til å si fra.  

 

På dette felt som på flere andre felt, er det en grense for hvor langt ytringsfriheten går.  

Retten mener det ikke er tvil om at tiltaltes handlinger som beskrevet ovenfor er "annen 

rettsstridig adferd" som har hatt slike virkninger som er omtalt i bestemmelsens første ledd 

bokstav b) og delvis bestemmelsens første ledd bokstav a).  I stor grad har tiltalte selv 

forfattet det som er formidlet pr. e-post og  som er publisert på Facebook. For de tilfeller 

han har delt andres publiseringer omfattes det av medvirkningsbestemmelsen, jf 

straffeloven § 15.  

 

De objektive vilkår for straff er oppfylt. Tiltalte har handlet forsettlig. Følgelig er også de 

subjektive vilkår for straff oppfylt.  

 

Spørsmålet er så om handlingene omfattes av strl. § 158 omhandlende grov motarbeiding 

av rettsvesenet.  I vurderingen om den har vært grov heter det i bestemmelsen som følger: 
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"Ved avgjørelsen av om motarbeidingen er grov, skal det særlig legges vekt på om 

overtredelsen har voldt fare for noens liv eller helse, er begått ved flere anledninger, av 

flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg." 

 

Opplistingen er ikke uttømmende. Motarbeidelsen er begått ved flere anledninger og mot 

flere aktører innenfor rettsvesenet. Den har videre et systematisk og organisert preg, ved 

måten tiltalte har gått fram på.  

 

Retten finner på denne bakgrunn at de objektive vilkår for straff i medhold av strl. § 158 er 

oppfylt.  

 

I tiltalebeslutningen framkommer at han er tiltalt for grov motarbeiding i medhold av den 

nye straffeloven. Ved henvisning til den gamle straffeloven , er det vist til bestemmelsen 

som tilsvarer den nye straffeloven § 157, det vil si strl § 132 a fjerne ledd første 

straffalternativ. I aktors påstand er det vist til den bestemmelse som tilsvarer nye straffelov 

§ 158, det vil si § 132 a fjerde ledd andre straffalternativ.  

 

Under hovedforhandlingen og i prosedyren, ble det fra aktor framhevet at handlingen må 

anses som grov. Retten oppfatter det derfor som at det er en feilskrift i tiltalebeslutningen. 

For øvrig står retten fritt i å subsumere forholdet under den bestemmelse en finner riktig. 

Retten mener forholdene skal subsumeres under bestemmelsene om grov motarbeiding av 

rettsvesenet.   

 

Etter dette er retten kommet til at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningens post I 

a-e, da slik at når det gjelder henvisningen til den gamle straffelov, vises til strl. § 132 a 

fjerde ledd andre straffalternativ.  

 

Ad tiltalebeslutningen post II a) 

 

Retten viser til det faktum som er lagt til grunn slik beskrevet i tilknytning til 

tiltalebeslutningens post I e. Det vises til sikkerhetsansvarlig Øies vitneførsel og til filmene 

som ble vist for retten.  Det gjelder film om Dahl, film omhandlende Sør-Trøndelag 

tingrett og film om sorenskriver Østerbø i Sør-Trøndelag tingrett.  

 

Straffeloven § 266 kan brukes i konkurrens med strl. § 158, jf § 157 da de har til formål å 

beskytte ulike interesser.  

 

De objektive vilkår for straff er oppfylt. Tiltalte har handlet forsettlig, følgelig er også de 

subjektive vilkår for straff oppfylt. 

 

Tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen.  
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Ad tiltalebeslutningen post II b) 

 

Retten viser til det faktum som er lagt til grunn slik beskrevet i tilknytning til 

tiltalebeslutningens post I a. Det vises til vitneforklaring fra Aae, til den framlagte 

dokumentasjon, samt til filmene som ble vist for retten. Det gjelder 2 filmer fra advokat 

Aaes kontor. 

 

De objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylt. Tiltalte dømmes i samsvar med 

tiltalebeslutningen.  

  

Ad tiltalebeslutningen post II c) 

 

Tiltalte har forklart at han ikke fikk den hjelpen han hadde krav på av gjeldsrådgiver 

Wormdal ved NAV.  

 

Wormdal har i retten forklart at han møtte tiltalte første gang i november 2014. Tiltalte 

kunne etter hvert fortelle at han hadde 4 søppelsekker med uåpna post. Da Wormdal ble 

klar over dette, måtte han gå fram på en annen måte enn vanlig for å prøve å skaffe seg 

oversikt over den økonomiske situasjonen for tiltalte. I starten hadde de gode samtaler, 

tiltalte var høflig. Det ble vanskeligere undertoner etter hvert. Han orienterte tiltalte om at 

han måtte selge eiendommene før det kunne bli aktuelt med en gjeldsordning. Wormdal 

var ikke klar over at samtale han hadde med tiltalte ble tatt opp.  

 

Wormdal har forklart at det ikke gjorde så mye for egen del at han ble svertet. Formen på 

publiseringen har gjort at folk har forstått at det ikke er en riktig beskrivelse av ham. Han 

følte imidlertid ubehag. Han var også redd for hva som kunne skje,  om det skjedde noe 

med egen bolig.  

 

Retten mener de objektive vilkår for straff er oppfylt. Tiltalte har hatt en plagsom 

opptreden og hensynsløs adferd som har krenket fornærmedes fred. Tiltalte har handlet 

forsettlig.  

 

De objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylt. Tiltalte dømmes i samsvar med 

tiltalebeslutningen.  

 

Ad tiltalebeslutningen post III a) 

 

Tiltalte har forklart at han mente seg berettiget til å ta seg inn i huset i Moasvingen 20 da 

dette er hans hus. Da rettens administrator ba om tiltaltes personalia innledningsvis under 

hovedforhandlingen, oppga han som adresse Moasvingen 20.  
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Retten legger ut fra bevisførselen til grunn at Auseth overtok eiendommen den 12. januar 

2016.  

 

Frode Auseth har i retten forklart at han oppdaget den 16. januar 2016 at det var plassert 

møbler i kjelleretasjen i huset. Det var ikke gjort innbrudd. Han regner derfor med at den 

som har plassert møblene har hatt nøkkel til kjellerdøra. Vitnet og eier av huset tok kontakt 

med politiet. Han fikk da beskjed om at det bare var å kjøre bort møblene. Vitnet har 

videre forklart at de på denne tiden ikke bodde i huset. De skulle renovere huset ført de 

flyttet inn. Ytterdøra i kjelleretasjen ble skiftet ut.  

 

Vitnet Roar Wuttudal er nabo til Moasvingen 20. Tiltalte ble observert flere ganger etter at 

familien Auseth hadde overtatt eiendommen. Han har sett at tiltalte flere ganger har kjørt 

inn til eiendommen. Han har imidlertid ikke sikt til inngangsdørene. Han har imidlertid 

observert at tiltalte har filmet på eiendommen. Videre at han har satt opp en egen 

postkasse, med navn og adresse Moasvingen 20.  

 

Tiltalte har ikke benektet at det var han som plasserte møblene i kjelleretasjen. Han har 

svart bekreftende på at han har hatt noe med det, uten direkte å si at det var han som gjorde 

det.  

 

Ut fra bevisførselen finner retten det hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil at det var 

tiltalte som tok seg inn i kjelleretasjen og plasserte møbler i kjelleren.  

 

De objektive vilkår for straff er oppfylt. Tiltalte har handlet forsettlig. Følgelig er også de 

subjektive vilkår for straff oppfylt. 

 

Tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen. 

 

 

Ad tiltalebeslutningen post III b)og c) 

 

Tiltalte har forklart at medhjelper var klar over leiekontrakten. Tiltalte mente han måtte 

sørge for at leietaker fikk tilgang til eiendommen. Leietaker var tiltaltes sønn. Tiltalte har 

videre forklart at det den 12. mars 2016 var mulig å åpne opp, uten at lås ble ødelagt. Det 

var kun den 29. mars 2016 at låsene måtte fjernes.  

 

Retten legger til grunn at Bjørn Klock hadde overtatt eiendommen med bygningene før de 

aktuelle tidspunkt.  

 

Vitnet Klock har forklart at han var borte de aktuelle tidspunkt. Den 12. mars ble han 

oppringt av nabo som hadde observert tiltalte og hans sønn på eiendommen. Naboen til 

eiendommen, vitnet Olve Thomasgård har forklart at han observerte at tiltalte kom 
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kjørende med bil til eiendommen. Hans sønn kom kjørende med snøscooter. Vitnet og hans 

kjæreste satt ute. Han hørte det knaste. Det virket som det ble brukt brekkjern. Så hørte han 

en drill og videre en batteridrevet vinkelsliper.  

 

Politibetjent Tor Hansen har også forklart seg om forholdet. Han ble tilkalt til stedet. Den 

12. mars 2016. Det er to bolighus på eiendommen, et hvitt hus og ett rødt. Dør var brutt 

opp på begge husene. Da de kom til stedet var det bare sønnen som var der. Senere kom 

tiltalte tilbake. Tiltalte hadde da i samtale med vitnet forklart at han mente det hadde vært 

brudd på EMK og at eiendommene var hans.  

 

Retten finner på bakgrunn av bevisførselen hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil at 

det var tiltalte som uberettiget banet seg adgang til husene på de aktuelle tidspunkt. De 

objektive vilkår for straff er oppfylt. Tiltalte har handlet forsettlig, følgelig er også de 

subjektive vilkår for straff oppfylt. 

 

Tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen. 

 

Ad tiltalebeslutningen post IV a)og b) 

 

Tiltalte har i sin forklaring ikke benektet at han har tatt seg inn i Moasvingen. Hans 

forklaring også på dette punkt er at han mente han og hans familie uberettiget har blitt 

fjernet fra eiendommen. Når det gjelder spørsmålet om rettsvillfarelse, vises til det som 

retten har lagt til grunn, nærmere beskrevet under bakgrunn for saken.  

 

Forholdene omhandler tidspunkt forut for at familien Auseth hadde overtatt boligen og 

etter at det forelå en rettskraftig kjennelse om fravikelse. 

 

Det vises til lensmann Haugans forklaring hvor han har redegjort for at det første gang var 

nødvendig å tilkalle låsesmed etter at tiltalte og hans familie hadde tatt seg inn i boligen. 

Det vises videre til hans forklaring om at familien på nytt hadde tatt seg inn i boligen etter 

at lås var skiftet. Han mener å huske at det har vært flere enn 2 runder med at tiltalte og 

hans familie har tatt seg inn etter at lås var skiftet.  

 

Retten viser for øvrig til framviste film hvor Skarsvåg filmet to av episodene hvor politiet 

kom på døren.  

 

Retten finner ut fra bevisførselen å legge til grunn at tiltalte uberettiget har tatt seg inn i 

boligen 2 ganger. Tiltalte har handlet forsettlig. 

 

De objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylt. Tiltalte dømmes i samsvar med 

tiltalebeslutningen.  
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Ad tiltalebeslutningen post V a) 

 

Vitnet Frode Auseth har forklart at det den 18. januar 2016 var boret to hull midt på 

dørbladet i den nye ytterdøra. Det var tredd trefliser i lås, både i døra i hovedetasjen og 

nede i kjelleren. Hendelsene gjentok seg den 20. januar og den 22. januar.  Han måtte bytte 

låssylinder i alle fall en gang.  Vitnet mener det er tiltalte som har gjort dette. Han er 

observert på eiendommen flere ganger.  Den 7. februar var det på nytt flis i låssylinder. 

Den 8. februar var planker fjernet. Den 9. februar var tiltalte observert på gårdsplassen. 

Den 10. februar var det plassert mange gjenstander i garasjen. Den 11. februar ble det 

besluttet besøksforbud. Etter den tid har ikke vitnet hatt noen problemer med tiltalte.   

 

Vitnet forklarer videre at familien på denne tiden ikke bodde i boligen. De flyttet først inn 

etter at boligen var oppusset, ca 1 ½ uke før skolestart. 

 

Av framlagte illustrasjonsmapper vises at det er gjort skade på dør og på låssylinder. Det 

vises videre til vitnet Wuttudal sin forklaring, hvor det framgår at tiltalte mange ganger er 

observert rundt eiendommen og på eiendommen. Det vises for øvrig til framlagt politilogg. 

 

Retten finner ingen grunn til å betvile riktigheten av vitnet Auseth sin forklaring og legger 

denne til grunn. Hans forklaring støttes opp av den øvrige bevisførselen. 

 

De objektive vilkår for straff er oppfylt. Tiltalte har handlet forsettlig. De subjektive vilkår 

for straff er oppfylt. 

 

Tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen. 

 

Ad tiltalebeslutningen post V b) og c) 

 

Det vises til det faktum retten har lagt til grunn knyttet til post III b og c. Ved at tiltalte har 

brutt opp lås er det begått skadeverk. De objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylt. 

 

Tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen.  

 

 

Ad tiltalebeslutningen post VI a)og b) 

 

Slik det framkommer av grunnlaget i de to punktene i tiltalebeslutningen, var det besluttet 

besøksforbud. Det vises til den framlagte dokumentasjon. Tiltalte har forklart at han mente 

den ene ikke gjaldt, da han hadde bragt saken inn for retten og ved at det ikke var holdt 

rettsmøte innen 5 dager. Retten mener dette ikke er noen unnskyldelig rettsvillfarelse. Han 

burde selv ha forhørt seg, for å forsikre at han hadde oppfattet reglene riktig.  
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Det er på det rene at tiltalte var på eiendommene. Det vises til det som er lagt til grunn av 

faktum i pkt. V a og V b og c.  

 

Tiltalte har handlet forsettlig. De objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylt. 

Tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen. 

 

 

Ad tiltalebeslutningen post VII a) 

 

Retten viser til det faktum som er lagt til grunn for tiltalebeslutningens post IV a. I 

forbindelse med at han har gjort skade på dør og låssyllinder har han også fjernet 

plombering. Det vises til vitneforklaringene, samt framlagte bilder fra stedet.  

 

De objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylt. Tiltalte dømmes i samsvar med 

tiltalebeslutningen.  

 

Ad tiltalebeslutningen post VII b) 

 

Tiltalte har forklart at han ikke er kjent med dette forholdet.  Lensmann Haugan har i retten 

forklart at det aktuelle lagerbygg ble avstengt den 28.5.2015 og plombert ved en tape. Den 

17. juni 2015 var lås brutt opp og plomberingen fjernet. 

 

Det er ingen vitneobservasjoner som tilsier at tiltalte er blitt observert på stedet. Aktor har 

vist til at det er slik han har opptrådt i forhold til de andre eiendommene også. Og at det 

passer inn i rekken av tiltaltes handlingsmønster.  

 

Slik retten har forstått er det her tale om lagerbygg som var tatt i bruk som verksted e.l. 

Hvis det er slik at det er andre som har brukt bygningen, mener retten en ikke kan utelukke 

at det er andre som har fjernet plomberingen.  

 

Retten finner det derfor ikke tilstrekkelig bevist at det er tiltalte som har begått denne 

handling.  

 

Tiltalte frifinnes.  

 

Ad tiltalebeslutningen post VII c) 

 

Vitnet, politibetjent Per Gjeldnes, arbeider med namssaker. Han har ansvar for tvangssalg 

og fravikelser. Han behandler selv de tyngre sakene og han var den som hadde tiltaltes 

namssaker. Han forklarer at de prøvde å få til en ordning for tiltalte, men at det ikke ordnet 

seg. Etter beslutning om tvangssalg og fravikelse av eiendommene dro vitnet til 
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eiendommene i Rindal den 16. juni 2015. Låssyllinder var ødelagt. Det ble foretatt en ny 

utkastelse og skiftet lås. Samtidig ble det satt på forsegling.  

 

Vitnet politibetjent Tor Hansen har forklart at han den 24. juni 2015 dro opp til bolig. Han 

skulle bistå tiltaltes søster for å få ut eiendeler. Husene var allerede avstengt på grunn av 

fravikelse. Da de kom opp var begge låsene ødelagt på begge husene og plombering 

fjernet. Det var også flere episoder hvor fjærkre ble satt inn i fjøset til tross for at de 

tidligere var fjernet. De fikk da opplyst at noen tilhørte sønnen til tiltalte, mens andre 

tilhørte tiltalte.  

 

Det vises til illustrasjonsmappe, hvor det framkommer at forseglingen er fjernet. Det vises 

videre til en e-post som er hengt opp skrevet av tiltalte.  

 

Retten finner etter dette bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at det er tiltalte som 

har fjernet plomberingen. Han har handlet forsettlig.  

 

De objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylt. Tiltalte dømmes i samsvar med 

tiltalebeslutningen.  

 

Ad tiltalebeslutningen post VIII  

 

Det vises til det faktum som er lagt til grunn knyttet til tiltalebeslutningen post VII c hva 

gjelder hvilken funksjon fornærmede Gjeldnes hadde i tvangssalgssaken.  

 

Av dokumentasjon framgår at tiltalte har lagt ut omtaler av Gjeldnes på Facebooksiden 

Ulov i Rindal hvor han omtales negativt. Det heter bl.a. at "Når Gjeldnes handler på tvers 

av lover og tjenesteveier, lager Per sin Ulov terrorvelde for de det går ut over." "Ustabile 

mennesker skulle aldri jobbet i maktstillinger i samfunnet". Det ble videre lagt ut et bilde 

av fornærmede sammen med niese. 

 

Gjeldnes har i retten forklart at han oppfatter dette som latterliggjøring.  Han opplevde det 

som ble publisert som ikke greit.  

 

Retten finner at forholdet omfattes av strl. (1902) § 390. De objektive vilkår for straff er 

oppfylt og tiltalte har handlet forsettlig.  

 

Tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen.  
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Ad tiltalebeslutningen post IX a) 

 

Tiltalte har forklart at han mener han hadde rett til å filme. Avhørssituasjonen var avsluttet 

og han var nå i en situasjon hvor han skulle få forkynt dokumenter. Det var ikke nedlagt 

noe forbud mot filming i den sammenheng.  

 

Vitnet, lensmann Randi Fagerholt, har for retten forklart at kona til tiltalte var innkalt til 

avhør. Tiltalte ble pålagt å legge fra seg mobiltelefon og jakke. Det ble etter diskusjoner 

besluttet at avhør ikke skulle gjennomføres. Lensmannen ville da forkynne noen 

dokumenter for tiltalte. I forbindelse med forkynnelsen, oppfattet vitnet at tiltalte filmet. 

Telefon ble beslaglagt og filmingen slettet.  

 

Pålegget som var gitt tiltalte og hans kone var at det ikke var adgang til lyd- og bildeopptak 

i forbindelse med avhøret.  

 

Forkynnelsen skjedde på et annet kontor enn der hvor avhøret var tenkt gjennomført. I og 

med at pålegget var gitt i forbindelse med gjennomføring av avhør, mener retten at tiltalte 

ikke har begått noe straffbart ved å filme i forbindelse med forkynnelsen.  Hvis så skulle ha 

vært tilfelle, måtte pålegget ha hatt en annen ordlyd, eller ved at det på nytt ble gitt et 

påbud i forbindelse med forkynnelsen av dokumentene. Retten oppfattet vitnet dithen at 

hun hadde tenkt at påbudet også omfattet situasjonen med forkynnelse. Det er ikke 

vanskelig å forstå at hun har tenkt slik. Retten er imidlertid enig i forsvarers anførsel om at 

en her befinner seg på legalitetsprinsippets område og at det da må kreves klar hjemmel for 

at en skal kunne straffes.  

 

Retten er etter dette kommet til at tiltalte skal frifinnes. 

 

Ad tiltalebeslutningen post IX b 

 

Tiltalte har forklart at han mente seg berettiget til å foreta filming. Han viser til at det er 

viktig å få dokumentert den urett som gjøres i mot ham.  

 

Vitnet, politibetjent Tord Arne Stavnes, har forklart at tiltalte den 18. februar 2016 ble gitt 

et muntlig pålegg om å slutte å filme. Tiltalte etterkom ikke pålegget. Han ble gjort kjent 

med at han ville bli anmeldt hvis han ikke sluttet. Vitnet forklarer at de fikk avlevert de 

dokumentene de skulle. Hendelsen ble filmet. 

 

Tiltalte er pliktig til å etterkomme et slikt påbud. Det er her ikke tvil rundt 

hendelsesforløpet. Tiltalte har erkjent å ha filmet, til tross for at det var nedlagt et forbud.  

Det er her ikke tale om noen unnskyldelig rettsvillfarelse.  

 



 - 29 - 16-076309MED-INTR 

De objektive vilkår for straff er oppfylt. Tiltalte har handlet forsettlig. Følgelig er også de 

subjektive vilkår for straff oppfylt. 

 

Tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen.  

 

Ad tiltalebeslutningen post X og XI 

 

Tiltalte har erkjent å ha kjørt snøscooteren. Han mente seg berettiget til dette i og med at 

han var av den oppfatning at eiendommen tilhørte ham. Han har videre erkjente at 

snøscooteren ikke var påsatt lovlig kjennemerke. Han viser til at de var i ferd med å få 

scooteren registrert.  

 

Retten har som tidligere redegjort for lagt til grunn at eiendommene også i Rindal var 

overført til andre eiere enn tiltalte. Det vises til sakens bakgrunn.  

 

Når det gjelder manglende registrering av snøscooter er det på det rene at de objektive og 

subjektive vilkår for straff er oppfylt.  I og med at det ikke lenger var tiltaltes eiendom er 

også de objektive og subjektive vilkår for straff oppfylt hva gjelder tiltalebeslutningens 

post XI. 

 

Tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen.  

 

 

Straffeutmåling 

 

Det skal utmåles en straff for de tiltalepunkter retten har funnet tiltalte skyldig. Det er 

særlig tiltalebeslutnings post I som blir førende for straffeutmålingen. Dette er de 

alvorligste forholdene. Motarbeiding av rettsapparatet har foregått over lengre tid. 

Gjennom publisering på Facebook og ved at det er sendt e-poster med kopi til mange 

aktører har den rettsstridige atferden  hatt potensiale til å nå mange. Alvorlighetsgraden 

isolert sett for hvert enkelt forhold varierer. I utgangspunktet må både domstol, dommere i 

domstolene, politi og advokater som arbeider som medhjelpere måtte tåle kritikk. Tiltaltes  

motarbeidelse går utover det som må tåles. Noen av hans handlinger har skapt utrygghet 

for dem som arbeider i rettssystemet, og for deres familier. Enkelte utsagn er blitt tolket 

som varsko om at noe kan skje ved at Je suis Charli/Je suis Jørgen er benyttet. Tiltalte har 

riktignok forklart at dette ble brukt for å understreke at han har ytringsfrihet. Det er godt 

mulig det var tenkt slik. Utsagnet, sammenhold med all annen motarbeidelse, er imidlertid 

egnet til å forstå slik det ble oppfattet av sorenskriver Østerbø.  Riktig reaksjon for disse 

forholdene er en fengselsstraff. Retten vil komme tilbake til hvordan retten vurderer 

alvorligheten av de nevnte forhold når det foretas en sammenligning med tidligere avsagte 

Høyesterettsdommer.  
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Retten mener også at forholdene rettet mot Frode og Irene Holte Auseth er alvorlige. Selv 

om de på den tiden forholdene ble utøvd enda ikke hadde flyttet inn i sin nye bolig, har 

tiltaltes handlinger medført stor usikkerhet. Hans adferd totalt sett har skapt frykt også for 

tiden framover. At begge har blitt utsatt for trakassering, tillegges også vekt i 

straffeutmålingen. Det har blitt sendt e-poster og det har blitt lagt ut meldinger på 

facebook, som er trakasserende. Frode Auseth driver som selvstendig næringsdrivende og 

har vært bekymret for hvordan kunder ville reagere. Irene Holte Auseth har som følge av 

dette levd et mer tilbaketrukket liv. Riktig straffereaksjon også for disse forhold er 

fengselsstraff.  

 

Det er videre riktig å reagere med fengselsstraff også for forholdene han skal dømmes for i 

tiltalebeslutningens post III b og c, V b og c, VI a og VII c.   

 

De øvrige forhold anses som straffeskjerpende omstendigheter. 

 

Det er videre tillagt vekt at tiltalte har en dom fra Nordmøre tingrett avsagt 22. mars 2015 

hvor han ble dømt til 60 dager fengsel. For de forhold utført før den tid, skal det tas hensyn 

til denne dommen.  Det vises til strl. (1902) § 64 og strl (2005) § 82.  

 

Retten må foreta en skjønnsmessig vurdering om hva som skal anses som riktig straff i 

dette tilfelle. I den sammenheng vil det være naturlig å se hen til tidligere avsagt 

Høyesterettsdommer. 

 

I HR-2016-1012-A ble en person dømt til syv måneder fengsel, hvorav 60 dager betinget, 

som fellesstraff med en tidligere dom på seks måneders betinget fengsel. I sammendraget 

til dommen heter det som følger: 

"En person som hadde mottatt en kjennelse hvor han ble ilagt besøksforbud, brøt 

forstyrrende inn i et rettsmøte i en annen sak og ga med fakter og ord uttrykk for at 

dommerfullmektigen var en idiot. Dagen etter ringte han henne på hennes private 

mobiltelefon, anklaget henne for å være grusom og et dårlig menneske, og sendte henne to 

tekstmeldinger med omtrent samme budskap. Høyesterett kom til at dette innebar straffbar 

overtredelse av strl. 1902 § 132a (nå strl. 2005 § 157). Det ble vist til at selv om det er 

vide grenser for hva en dommer må finne seg i av mishagsytringer overfor avgjørelser, 

gjelder det i utgangspunktet i alminnelighet ikke mishagsytringer i form av forstyrrelser på 

fritiden eller i arbeidet." 

 

I avsnitt 21 i dommen framgår at lagmannsretten hadde uttalt at As adferd overfor 

dommerfullmektigen isolert sett tilsier en straff av ubetinget fengsel i om lag 30 dager. 

Dette sa førstvoterende seg enig i. Dommen er enstemmig.  

 

I HR-2016-1015-A ble straffen for fem overtredelser av strl. 1902 § 132a første ledd 

bokstav b fastsatt til fengsel i syv måneder. I sammendraget heter det videre: 
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"Etter to sivile saker i tingretten hadde domfelte lagt ut flere videoer på Youtube med 

alvorlig krenkende uttalelser om en dommerfullmektig, en advokat, en barnevernarbeider, 

en tingrettsdommer og en saksbehandler ved tingretten. De fornærmede var identifisert 

med navn og bilde, til dels også med adresse og telefonnummer. Det ble uttalt at det ikke 

var grunn til å stille opp noen alminnelig regel om at gjengjeldelse overfor vitner og parter 

er alvorligere enn gjengjeldelse overfor profesjonelle aktører, og at det ved 

straffutmålingen må tas utgangspunkt i omstendighetene i den enkelte saken, uten hensyn 

til hvilken aktør gjengjeldelsen rettet seg mot. To dommere mente straffen burde settes til 

fengsel i 90 dager. Dissen 3-2." 

 

Filmene med nedsettende omtale av aktører i rettsvesenet kan for flere av forholdene i vår 

sak sammenlignes med denne. Det vises til det som er nærmere er beskrevet i dommens 

avsnitt 14 – 16 og 19-21.  

 

Høyesteretts flertall har i avsnitt 24 uttalt vedrørende straffutmålinga følgende: "Eg viser 

først til at det her er tale om ytringar mot fem aktørar, og at det då også er tale om fem 

ulike brot på § 132a. Sjølv om det er ein samanheng mellom handlingane sett frå den 

domfelte sin ståstad, kan eg ikkje sjå at dette gjer handlingane mindre alvorlege ut frå dei 

krenkte sitt behov for vern." 

 

I avsnitt 29 i dommen er det vist til to andre utover den som ovenfor er nevnt. I Rt-2007-

1601 ble straffen satt til fengsel i seks måneder for i hovedsak gjengjelding etter § 132 a. 

Den domfelte hadde hengt opp ca. 30 plakater der han beskyldte to barn i samme området 

for å gi falsk forklaring i ei seksuallovbruddsak. Barna var identifiserbare. Rt -2010-1165 

gjaldt trusler mot et vitne som hadde avgitt forklaring. Den domfelte og vitnet møttes i 

tinghuset. Den domfelte så vitne inn i øynene, tok seg for halsen og klemte to ganger mens 

han sa "du er ferdig" eller lignende. Straffen ble satt til fem måneders fengsel.  

 

I avsnitt 30 heter det som følger: "Som nemnd er det i saka no tale om gjengjelding overfor 

fem personar. For kvar enkelt er det tale om ei alvorleg krenking. Opptaka er lagde ut på 

Youtube, med eit potensiale for framfinning direkte og ikkje minst gjennom tilvisingar til 

dømes i e-postar og ved bruk av sosiale media. Krenkinga er også vedvarande. Det er 

ekstra alvorleg når personane er tydleg identifiserte, med namn og bilete og til dels også 

med adresse og telefonnummer.  

 

Straffen ble av Høyesteretts flertall satt til fengsel i 7 måneder. Det heter i avsnitt 36: "I lys 

av dei dommane eg nett viste til frå 2007 og 2010, er eg likevel under tvil komen til at 

straffa bør setjast noko ned. Straffa kan då fastsetjast til fengsel i sju månader. Eg har teke 

omsyn til at straffa for brot på § 132 har vorte noko skjerpa dei siste åra. Dommen 

omfattar også brota på straffelova 1902 § 390a og § 333. Brotet på § 390 a er ei 

gjengjeldingshandling retta mot ein tilsett i barnevernet. Dette må også telje med ved 

straffutmålinga. Brotet på § 333 gir ikkje nemnande utslag i straff.  
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Retten finner også grunn til å vise til mindretallets premisser, som etter rettens vurdering, 

er relevant å bygge på i totalvurderingen av hva som skal anses som riktig lengde på 

fengselsstraffen. I avsnitt 40 – 43 heter det som følger:  

 

"De utsagn A er dømt for å ha fremsatt og publisert, inneholder i all hovedsak grov sjikane av 

navngitte enkeltaktører i rettsvesenet og barnevernet. Utsagnene inneholder i tillegg elementer 

av grove beskyldninger og en mulig trussel, men totalinntrykket er en flom av saftige og svært 

krenkende skjellsord.  

 

 

De former for motarbeiding av rettsvesenet som Høyesterett tidligere har behandlet under 

straffeloven 1902 § 132a, har i hovedsak bestått av vold, direkte trusler, privatlivskrenkelser 

og annen oppsøkende eller nærgående adferd. For de som rammes, er slik adferd ofte mer 

skremmende og plagsom enn utskjelling i det offentlige rom. Det tilsier etter min mening at 

straffen som utgangspunkt bør settes lavere for den adferd A er dømt for, enn for nevnte 

adferd. 

 

 

As sjikane er foranlediget av to rettssaker han tapte. A er åpenbart kritisk til 

rettsavgjørelsene og rettsprosessene, og kritikken mot dommerfullmektig B og advokat C er 

som førstvoterende har redegjort for, i noen grad konkretisert. Sjikanen - og det som finnes 

av kritikk - er dessuten rettet mot de profesjonelle aktørene i rettsvesenet og barnevernet, ikke 

mot vitner og private parter som måtte være trukket inn i rettsprosessene slik tilfellet var i Rt-

2007-1601 som førstvoterende viser til. 

 

 

Kritikk mot rettsvesenet og dets aktører er som det klare utgangspunkt ikke rettsstridig og kan 

derfor fremsettes av enhver uten å rammes av § 132a. Denne friheten omfatter også kritikk 

som fornærmer, sjokkerer og opprører. I så måte er det et rom for overdrivelser og 

spissformuleringer, se EMDs dom i Skałka mot Polen [EMD-1998-43425] som førstvoterende 

viser til, og dom 24. februar 1997 De Haas og Gijsels mot Belgia avsnitt 46 [EMD-1992-

19983]." 

 

Retten mener at det tiltalte skal dømmes for er alvorligere enn den sistnevnte sak. Det vises 

til at tiltalte har krenket 4 navngitte personer og flere ansatte, herunder navngitte ansatte,  

ved Trondheim tinghus. Omfanget av spredning har vært større og noen av uttalelsene og 

handlingene har vært grovere. Tiltaltes intense motarbeidelse av rettsvesenet sammenholdt 

med hans motarbeidelse for øvrig knyttet til eiendommene som har blitt tvangssolgt, har 

gitt grunn til bekymring overfor de som har vært rammet. Omtalen av medhjelper, advokat 

Aae, og tiltaltes brev til Fylkeslegen vedrørende medhjelpers mentale tilstand har vært 

grove. Bekymringen knyttet til tiltaltes undertegning med Je suis Charlie/Jørgen har også 

som sagt gitt grobunn for ytterligere bekymringer.  

 

Forsvarer har vist til strl 2005 § 78 a og mener straffen bør settes ned, da tiltalte har fått 

veiledning fra andre om at beslutningene knyttet til tvangssalgene ikke var gyldige. Retten 

finner ikke grunn til å tillegge dette vekt. Tiltalte har fra de ulike aktører i rettsapparat fått 

klar beskjed om at det forelå rettskraftige avgjørelser. At han da valgte å se bort fra dette 

og selv velge hvem han ville høre på, får han selv ta ansvar for.  

/pro/#reference/lov/1902-05-22-10/%C2%A7132a
/pro/#reference/avgjorelse/rt-2007-1601
/pro/#reference/avgjorelse/rt-2007-1601
/pro/#reference/lov/1902-05-22-10/%C2%A7132a
/pro/#reference/avgjorelse/emd-1998-43425
/pro/#reference/avgjorelse/emd-1992-19983
/pro/#reference/avgjorelse/emd-1992-19983
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Retten er etter en samlet vurdering kommet til at riktig straff i dette tilfelle er fengsel i 1 år 

og 4 måneder. Retten finner det riktig å gjøre 4 måneder av straffen betinget med en 

prøvetid på 3 år. Tiltalte vil fortsatt ha noen måneder å sone. I tillegg mener retten at det av 

individualpreventive hensyn er riktig å fastsette prøvetiden til 3 år. Retten mener det sett på 

bakgrunn av sakens karakter foreligger særlige omstendigheter som gjør at det er riktig å 

fastsette prøvetiden til 3 år, jf strl 2005 § 34 andre ledd.  

 

Til fradrag i straffen kommer 189 dager for utholdt varetekt, jf strl (2005) § 83. 

 

 

Inndragning 

 

Aktor har påstått inndragning av en Samsung mobiltelefon, en Huawei mobiltelefon og en 

Fiujitsu Siemens datamaskin, jf strl. (1902) § 35 og strl. (2005) § 69 c). 

 

I § 69 heter det som følger: 

"Ting som  

a) Er frembrakt ved 

b) har vært gjenstand for, eller 

c) har vært brukt eller bestemt til bruk ved en straffbar handling, kan inndras." 

 

Tiltalte har opplyst at datamaskinen var nylig kjøpt brukt og den var ikke tatt i bruk da 

maskinen ble beslaglagt av politiet. Det er ikke sannsynliggjort at PCen er blitt brukt i 

forbindelse med de straffbare handlinger. Spørsmålet er så om litra c) "bestemt brukt ved" i 

bestemmelsen kan benyttes i dette tilfelle.  Om denne heter det i Rettsdata note 528: 

"Dette alternativet innebærer at det ikke alltid kreves at redskapet faktisk har vært brukt 

ved den straffbare handlingen. Alternativet krever at det er begått en straffbar handling 

hvor gjerningspersonen hadde til hensikt å benytte den aktuelle gjenstanden." 

 

Retten oppfatter at dette skal forstås slik at tiltalte i forbindelse med den straffbare 

handling hadde til hensikt å benytte gjenstanden. I dette tilfelle hvor datamaskinene ikke 

var tatt i bruk, er det ikke grunnlag for å si at den var tenkt brukt i forbindelse med de 

straffbare handlinger han nå skal dømmes for. 

 

Retten mener på denne bakgrunn at det ikke er grunnlag for å foreta inndragning av 

datamaskinen.  

 

Når det gjelder de aktuelle mobiltelefoner, finner retten at vilkårene for inndragning er til 

stede. De er benyttet i forbindelse med straffbare handlinger.  
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Samsung mobiltelefon og Huawei mobiltelefon som omtalt i beslagsrapport av 16.3.2016, 

løpenummer 1 og 2 inndras. 

 

Erstatning 

 

På vegne av Frode Auseth og Irene Holte Auseth er det nedlagt påstand om at tiltalte skal 

betale erstatning på kr. 4 000,-. 

 

Det er for retten framlagt dokumentasjon på at ekteparet har betalt en egenandel på kr. 

4000,- i tilknytning til forsikringsoppgjør for skadeverk på huset.  

 

Retten finner det sannsynliggjort at ekteparet har lidt et økonomisk tap og at det er 

årsakssammenheng mellom tapet og den skade tiltalte har påført eiendommen. Tapet anses 

påregnelig. Vilkårene for å idømme erstatning er oppfylt.  

 

Tiltalte dømmes til å betale til Frode Auseth og Irene Holte Auseth kr. 4000,- i erstatning 

innen 2 uker fra forkynnelse av denne dom med tillegg av forsinkelsesrenter regnet fra 

forfall til betaling skjer. 

 

 

Kontaktforbud 

 

Det er nedlagt påstand om kontaktforbud. I følge strl. (2005) § 57 heter det som følger: 

 

"Den som har begått en straffbar handling, kan ilegges kontaktforbud når det er grunn til 

å tro at vedkommende eller vil  

d) begå en straffbar handling overfor en annen person, 

e) forfølge en annen person, eller 

f) på annet vis krenke en annens fred. " 

 

Det kreves ikke noe sannsynlighetsovervekt for at tiltalte skal forholde seg på en eller flere 

av de måtene som er beskrevet i bestemmelsen. Det er tilstrekkelig at det er "grunn til å 

tro" som skal tolkes på samme måte som strl. § 222 a vedrørende besøksforbud.  

 

Sett på bakgrunn av sakens karakter, mener retten at det er en risiko for at tiltalte på annet 

vis vil krenke en annens fred. Det er også en risiko for at nye straffbare handlinger mot 

aktuelle personer begås.  

 

Sett hen til sakens alvor mener retten det ikke vil være et uforholdsmessig inngrep om 

tiltalte ilegges kontaktforbud mot Frode Auseth, Irene Holte Auseth og Jon Reidar Aae. 

Det er ingen forhold som tilsier at tiltalte skulle ha noe legitimt behov for å oppsøke de 

nevnte personer. De nevnte personer vil ha behov for beskyttelse. Særlig gjelder det Frode 
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Auseth og Irene Holte Auseth. Jon Reidar Aae er advokat og en profesjonell aktør. En 

profesjonell aktør må tåle mere enn private personer. Sett på bakgrunn av sakens karakter 

og det forhold at Aae har boligen i 2. etg. der hvor han har kontor, mener retten det er 

grunn til å ilegge tiltalte kontaktforbud også overfor Jon Reidar Aae. Gjennom 

kontaktforbudet forbys tiltalte samtidig å oppholde seg på og/eller ved boligen til Frode 

Auseth, Irene Holte Auseth og Jon Reidar Aae.  

 

Retten finner videre at det er grunn til å tro at tiltalte på nytt vil oppsøke eiendommen gnr 

43 bnr 5 og bnr 21 i Rindal kommune. Det vises her til de forhold tiltalte er dømt for og 

den oppfatning tiltalte fortsatt har om at beslutningene om tvangssalg av eiendommene 

ikke er rettskraftige. Tiltalte har heller ikke i forhold til disse eiendommer noe legitimt 

behov for å oppsøke dem.  

 

For alle de her nevnte forhold nedlegges et kontaktforbud som skal gjelde i 5 år.  

 

Det er videre begjært ileggelse av kontaktforbud ved at tiltalte forbys å oppholde seg i 

Trondheim tinghus og å oppsøke, forfølge eller på noe vis ta kontakt med ansatte i 

Trondheim tinghus. Forbudet skal ikke være til hinder for at tiltalte møter til rettsmøter i 

Trondheim tinghus hvor han er pålagt å møte, eller at hans advokat kontakter ansatte i 

Trondheim tinghus på vegne av tiltalte.  

 

Sett på bakgrunn av hva tiltalte nå er dømt for, mener retten at det også for dette tilfelle er 

grunn til å tro at tiltalte vil krenke en annens fred.  

 

Retten mener imidlertid at tinghuset ikke har behov for det samme vern som de private 

personene og eiendommene. Tinghuset kan selv iverksette tiltak for å beskyttes seg. De har 

videre ansatt personer som skal ivareta sikkerhet for personer i tinghuset. Retten vil for 

øvrig vise til at det vil kunne bli en faktisk hindring for tiltalte å bringe en sak inn for 

retten. Slik forbudet er formulert, forutsettes at tiltalte benytter seg av advokat.  

 

Retten har på denne bakgrunn funnet det riktig ikke å ilegge kontaktforbud overfor 

Trondheim tinghus.  

 

Saksomkostninger 

 

Det er ikke nedlagt påstand om saksomkostninger. Sett hen til tiltaltes økonomi, finner 

retten det riktig ikke å idømme saksomkostninger. Det vises til strprl. § 437 andre ledd. 

 

 

Dommen er enstemmig. 
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DOMSSLUTNING 

 

Jørgen Arne Skarsvåg, født 24.01.1969, frifinnes for tiltalebeslutningens post VII b) og IX 

a). 

 

Jørgen Arne Skarsvåg, født 24.01.1969, dømmes for overtredelse av straffeloven (1902)  

§ 132a fjerde ledd annet straffalternativ jf. første ledd bokstav a jf. annet ledd, straffeloven 

(2005) § 158 første ledd jf. § 157 første ledd, jf. strl (2005) § 15, straffeloven (2005) § 266, 

straffeloven (2005) § 268 første ledd, straffeloven (1902) § 147 annet ledd første 

straffalternativ jf. første ledd, straffeloven (2005) § 351 første ledd, straffeloven (2005)  

§ 168, straffeloven (1902) § 343 første ledd, straffeloven (1902) § 390, politiloven § 30 nr. 

1 jf. § 5, vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 17 første ledd og motorferdselsloven § 12 jf. 

§ 3 til, jf. straffeloven (1902) § 62, § 63 annet ledd og § 64 og straffeloven (2005) § 79 a til 

fengsel i 1 – ett – år og 4 – fire - måneder. Fullbyrdelsen av 120 – etthundreogtjue - dager 

av straffen utsettes i medhold av straffeloven (1902) §§ 52-54 og straffeloven (2005) § 34 

med en prøvetid på tre år.  

 

Varetekt kommer til fradrag med 189 – etthundreogåttini – dager,  jf. straffeloven (1902) § 

60 / straffeloven (2005) § 83. 

 

Jørgen Arne Skarsvåg, født 24.01.1969 dømmes til å betale 4000 – firetusen – kroner i 

erstatning til Irene Holte Auseth og Frode Auseth innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av 

denne dom med tillegg av forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer. 

 

Jørgen Arne Skarsvåg, født 24.01.1969 må tåle inndragning av en Samsung mobiltelefon 

og en Huawei mobiltelefon, jf beslagsrapport av 16.2.2016 løpenummer 1 og 2. 

 

Jørgen Arne Skarsvåg, født 24.01.1969 ilegges kontaktforbud slik at han forbys å oppsøke, 

forfølge eller på noe vis ta kontakt med Frode Auseth, Irene Holte Auseth og Jon Reidar 

Aae. Forbudet gjelder i 5 -–fem – år.  

 

Jørgen Arne Skarsvåg, født 24.01.1969 ilegges kontaktforbud ved at han forbys å nærme 

seg og oppholde seg på og/eller ved boligen og arbeidssted til Frode Auseth, Irene Holte 

Auseth og Jona Reidar Aae. Forbudet gjelder i 5 – fem – år. 

 

Jørgen Arne Skarsvåg, født 24.01.1969 ilegges kontaktforbud ved at han forbys å nærme 

seg og oppholde seg på eiendommen gnr 43, bnr 5 og bnr 21 i Rindal kommune. Forbudet 

gjelder i 5 – fem – år.  

 

**** 
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Dommen forkynnes Jørgen Arne Skarsvåg i Trondheim fengsel. 

 

 

 

 

Retten hevet 

 

 

Ragnhild Vada 
 

 

Dagfrid Langås Ketil Lenhard Sakshaug 
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RETTLEDNING TIL DOMFELTE I TINGRETTEN 
 

Anke over tingrettens dom 

Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. Anke over en dom i tingretten må settes fram innen to 

uker fra den dag dommen er avsagt eller forkynt. Domfelte må innen samme frist angi om det begjæres ny 

behandling av rettskrav pådømt til fordel for fornærmede eller andre, slik som nevnt i straffeprosessloven § 3. 

 

Hvis du mener at skyldkravene for straff ikke er oppfylt, kan du anke over bevisvurderingen under skyldspørsmålet. 

Du kan også anke over lovanvendelsen under skyldspørsmålet, utmålingen av straff eller annen rettsfølge, og over 

feil ved saksbehandlingen. 

 

Lagmannsretten kan nekte å behandle anken hvis retten finner det klart at den ikke vil føre frem. Hvis saken gjelder 

en forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, vil anken bare kunne nektes fremmet når retten 

finner at anken gjelder spørsmål av mindre betydning, eller at det ellers ikke er grunn til at anken blir fremmet. I 

saker hvor påtalemyndigheten ikke har påstått eller det ikke er idømt annen reaksjon enn bot, inndragning, eller tap 

av retten til å føre motorvogn, kan anken bare fremmes dersom særlige grunner taler for det. 

 

Hvis anken blir fremmet, får du oppnevnt en forsvarer som betales av det offentlige. Dersom du ønsker en bestemt 

forsvarer, bør du opplyse om det samtidig med anken eller så snart som mulig senere.  

 

I ankeerklæringen må nevnes: 

- den dom som ankes, om anken gjelder hele dommen eller bare enkelte tiltaleposter, og om den  

   omfatter avgjørelse om inndragning  

- om anken gjelder saksbehandlingen, bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet,  

    lovanvendelsen under skyldspørsmålet, eller avgjørelsen om straff eller annen rettsfølge  

- når anken gjelder saksbehandlingen; hvilken feil som påberopes 

- om det begjæres ny behandling av rettskrav til fordel for fornærmede eller andre, som nevnt i straffeprosessloven § 

3 

 

Ved begjæring om ny behandling av krav som nevnt i straffeprosessloven § 3, må det angis: 

XIII om den gjelder hele avgjørelsen 

XIV det resultat som kreves 

XV de feil som gjøres gjeldende 

XVI den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil 

XVII de bevis som vil bli ført 

 

Videre bør nevnes:  

- nye bevis som påberopes 

- den endring som ønskes 

- ved anke over lovanvendelsen; hvilken feil anken grunnes på 

 

Du kan sette fram ankeerklæringen skriftlig eller muntlig for den tingretten som har avsagt dommen, eller for 

påtalemyndigheten (f.eks. statsadvokaten eller politiet). Hvis du er varetektsfengslet, kan du også sette fram anken 

for tilsatte i fengselet. Forsvareren eller en annen advokat kan gi råd om du bør erklære anke, og eventuelt hjelpe 

deg med å skrive ankeerklæringen. Du kan også få hjelp til å skrive ankeerklæringen hos tingretten, 

påtalemyndigheten eller hos tilsatte i fengselet. I alle tilfelle må du selv underskrive ankeerklæringen. 

 

Begjæring om ny behandling i tingretten  

Hvis du er domfelt uten å ha vært til stede under hovedforhandlingen, kan du begjære saken behandlet på 

nytt. Vilkårene for ny behandling på grunn av møtefravær er at du gjør det sannsynlig at du hadde gyldig 

fravær, og at du ikke kan bebreides for at du unnlot å melde fra i tide. Begjæring om ny behandling må settes 

frem for tingretten eller påtalemyndigheten innen to uker fra dommen er forkynt. 

 

Fengselsstraff 

Dersom du er idømt fengselsstraff og har særlige ønsker om tidspunktet for soningen av denne, må du henvende deg 

til Kriminalomsorgen. Du vil få pålegg av Kriminalomsorgen om å møte til fastsatt tid og sted for soning av 

fengselsstraffen. 
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Dersom du har fått en dom på under fire måneder ubetinget fengselsstraff kan du allerede nå søke 

Kriminalomsorgen om å få sone den i eget hjem med elektronisk kontroll (§ 16.2 straffegjennomføringsloven). 

Kriminalomsorgen vurderer om du oppfyller kravene for en slik soningsform. 

 

Dersom du har fått en dom på under ett år ubetinget fengselsstraff kan du allerede nå søke Kriminalomsorgen om å 

få sone den i institusjon for behandling av avhengighet eller psykiske lidelser, spesielle former for omsorg eller 

attføring (§ 12 straffegjennomføringsloven). Kriminalomsorgen vurderer om du oppfyller kravene for en slik 

soningsform. 

 

 

 

Dersom du er idømt betinget fengselsstraff, betyr det at utmålingen eller fullbyrdelsen av straffen er utsatt i en 

prøvetid. Grunnvilkåret ved betinget dom er at du ikke begår noen ny straffbar handling i prøvetiden. Det kan være 

fastsatt andre vilkår i dommen. Hvis du begår en straffbar handling i prøvetiden, kan retten gi en samlet dom for 

begge handlingene eller særskilt dom for den nye handlingen. Hvis du bryter fastsatte vilkår, kan retten bestemme at 

straff helt eller delvis skal fullbyrdes. 

 

Nærmere informasjon om ulike soningsformer og vilkårene for dette finnes på www.kriminalomsorgen.no 

 

Samfunnsstraff 

Dersom du er idømt samfunnsstraff, vil det si at du er pålagt å utføre samfunnsnyttig tjeneste, delta i program eller 

andre tiltak utarbeidet av Kriminalomsorgen i så mange timer som retten har bestemt. Samfunnsstraffen kan også 

inneholde forbud mot kontakt med bestemte personer. Kriminalomsorgen bestemmer når og hvordan straffen skal 

gjennomføres. Hvis du begår en ny straffbar handling før samfunnsstraffen er gjennomført, eller hvis du ikke utfører 

samfunnsstraffen, kan retten bestemme at den subsidiære fengselsstraffen helt eller delvis skal fullbyrdes.  

 

Ungdomsstraff 
Dersom du er idømt ungdomsstraff, sendes saken til Konfliktrådet. Konfliktrådet vil innkalle til et stormøte hvor det 

skal utarbeides en ungdomsplan. Blir man ikke enige om en ungdomsplan, sendes saken tilbake til domstolen som 

avgjør om hele eller deler av den betingede straffen skal fullbyrdes. Hvis du begår en ny straffbar handling før 

ungdomsstraffen er gjennomført, eller hvis du bryter vilkårene satt i ungdomsplanen, kan retten bestemme at den 

subsidiære fengselsstraffen helt eller delvis skal fullbyrdes. 

 

Bot 

Hvis en bot ikke blir betalt til fastsatt tid, vil den bli innkrevet av Statens Innkrevingssentral ved lønnstrekk eller 

annen tvangsfullbyrdelse. Lykkes ikke dette, må den subsidiære fengselsstraffen sones.  

 
 

www.kriminalomsorgen.no

