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Statsadvokatene i Trøndelag har ved tiltalebeslutning av 22. juni 2016, med senere 

endringer, satt Jørgen Arne Skarsvåg, født 24. januar 1969, under tiltale 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 
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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 

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." 
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- "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, 

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 
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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))) " 

 

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. 
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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 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 

For å 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. 

 

IX Politiloven § 30 nr 1 jf § 5 

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

politiet 
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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. 

 

XII Motorferdselsloven § 12 jf § 3 

for å ha utøvd motorferdsel i utmark og vassdrag uten tillatelse 
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Grunnlag: 

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

tillatelse til det 

 

Inntrøndelag tingrett avsa dom i saken 20. september 2016 med slik slutning: 

 

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. 
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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.  

 

Både Skarsvåg og påtalemyndigheten har anket dommen. Skarsvågs anke gjelder 

bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, rettsanvendelsen, straffutmålingen, 

inndragningen og ileggelsen av kontaktforbud. Påtalemyndighetens anke gjelder 

straffutmålingen og tingrettens manglende ileggelse av kontaktforbud overfor Trondheim 

tinghus og ansatte ved tinghuset.   

 

Saken ble overført fra Frostating lagmannsrett til Eidsivating lagmannsrett i november 

2016, jf. domstolloven § 38.  

 

Ved Eidsivating lagmannsretts beslutning av 15. november 2016 ble anken over 

bevisvurderingen knyttet til tiltalens post I, II a) og II b), straffutmålingen og manglende 

ileggelse av kontaktforbud henvist til ankeforhandling. Den øvrige delen av domfeltes anke 

ble nektet fremmet. Tiltalte begjærte omgjøring av lagmannsrettens beslutning knyttet til 

de postene som ble nektet fremmet. Begjæringen ble ikke tatt til følge, jf. Eidsivating 

lagmannsretts beslutning av 5. desember 2016. Tiltaltes anke over lagmannsrettens 

beslutninger av 15. november og 5. desember 2016 ble forkastet ved Høyesteretts 

kjennelse av 16. januar 2017.  

 

Ankeforhandlingen ble holdt i Hamar tinghus fra 31. januar til 3. februar 2017. Tiltalte 

avga forklaring, det ble ført syv vitner og foretatt slik dokumentasjon som fremgår av 

rettsboken. Psykiaterne Michael Setsaas og Tor Ketil Larsen, som var oppnevnt av 

lagmannsretten som sakkyndige, var til stede under store deler av ankeforhandlingen. 

 

Lagmannsretten var ved ankeforhandlingen satt med lagrette i medhold av 

straffeprosessloven § 352. Lagretten ble stilt 10 spørsmål, hvor av seks hovedspørsmål og 

fire tilleggsspørsmål. Lagretten svarte ja på spørsmålene, med unntak av tilleggsspørsmålet 

knyttet til om forholdet inntatt i tiltalens post I c) var grovt. De tre fagdommerne la 

lagrettens kjennelse til grunn.  

 

Aktor nedla slik påstand:  

 

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, 

straffeloven (2005) § 157 første ledd og straffeloven (2005) § 266, 

samt forhold som er rettskraftig avgjort ved Inntrøndelag tingretts dom av 29. 

september 2016, til fengsel i 3 år og 6 måneder, hvorav 1 år gjøres betinget med en 

prøvetid på 5 år, jf. straffeloven (2005) § 34. 
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Han tilkommer 314 dager i varetektsfradrag jf. straffeloven (2005) § 83. 

 

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

å oppsøke, forfølge eller på noe annet 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. 

 

Anken forkastes for øvrig i forhold til inndragning og de øvrige kontaktforbud. 

 

Forsvarer nedla slik påstand:  

 

Jørgen Arne Skarsvåg anses på mildeste måte.   

 

Lagmannsretten bemerker:  

 

Ved vurderingen av hvilket faktum som skal legges til grunn for straffutmålingen, har 

lagmannsretten anvendt de samme beviskrav som gjelder ved avgjørelsen av 

skyldspørsmålet, slik at all rimelig og fornuftig tvil har kommet tiltalte til gode.  

 

Lagmannsretten legger etter bevisføringen og innenfor rammen av lagrettens kjennelse, 

følgende faktum til grunn:  

 

Tiltalte er 48 år gammel, gift og har seks barn. Han er utdannet ingeniør, hatt ulike type 

jobber, samt arbeidet som selvstendig næringsdrivende gårdbruker.  

 

I 2013 eide tiltalte eiendommene gnr. 43 bnr. 5 og 21 i Rindal kommune, gnr. 102 bnr. 115 

i Hemne kommune, gnr. 10 bnr. 460 i Orkdal kommune og gnr. 100 bnr. 24 i Meldal 

kommune. Eiendommen i Orkdal, heretter omtalt som Moasvingen 20, var tiltaltes 

boligeiendom.  

 

Ved Nordmøre tingretts avgjørelse av 20. juni 2013 ble eiendommen i Rindal besluttet 

tvangssolgt. Tiltalte anket beslutningen. Anken ble forkastet ved Frostating lagmannsretts 

kjennelse av 28. oktober 2013. Ved Høyesteretts kjennelse av 18. mars 2014 ble tiltaltes 

anke over Frostating lagmannsretts kjennelse forkastet. Eiendommen ble deretter besluttet 

tvangsfraveket, idet tiltalte nektet å bidra til gjennomføringen av salget. Eiendommen ble 

solgt til tre av naboene.  

 

De tre øvrige eiendommene ble besluttet tvangssolgt av Sør-Trøndelag tingrett 15. mai 

2013. Den 19. februar 2014 avsa tingretten kjennelse om at eiendommene skulle 
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tvangsfravikes. I kjennelse av 6. mars 2014 ble det gjort den endring at tvangssalget av 

eiendommen i Hemne kun gjaldt for en ideell halvdel av eiendommen. Den andre ideelle 

halvparten var eid av tiltaltes søster. Tiltalte innga en anke til Frostating lagmannsrett uten 

å presisere hvilken avgjørelse han anket, samt hvilke feil han påberopte. Frostating 

lagmannsrett avviste anken i kjennelse av 24. juni 2014. Tiltalte begjærte midlertidig 

forføyninger i anledning tvangssakene overfor Sør-Trøndelag tingrett. Begjæringene ble 

ikke tatt til følge. Samtlige eiendommer er tvangssolgt og fraveket. Tiltalte klaget én eller 

flere av avgjørelsene i tvangssakene inn for EMD, som ved beslutning av 13. november 

2014 avviste klagen. Tiltalte skal først ha blitt kjent med EMDs avvisning i august 2016.   

 

Ved Sør-Trøndelag tingretts kjennelse av 1. mars 2016 ble tiltalte ilagt besøksforbud 

overfor Jon Reidar Aae og de nye eierne av Moasvingen 20 – Frode Auseth og Irene Holte 

Auseth. Ved Brønnøy tingretts kjennelse av 20. april 2016 ble tiltalte ilagt kontaktforbud 

overfor Trondheim tinghus og ansatte ved tinghuset, frem til 16. september 2016.  

 

Tiltalte ble varetektsfengslet i anledning saken 1. april 2016, og har siden sittet i varetekt.  

 

Under ankeforhandlingen ønsket ikke tiltalte å forklare seg om grunnlagene i tiltalen, ei 

heller om han hadde forholdt seg slik som der angitt. Han ga derimot en lengre 

redegjørelse for hvilken urett han mente å være utsatt for i forbindelse med tvangssalgene, 

herunder at det ikke var lovlig å tvangsselge eiendommer, at det skulle vært holdt muntlige 

forhandlinger, at eiendommene var underpriset, samt at det forelå en rekke brudd på EMK.  

 

Tiltalens post I a) og II b) 

 

Advokat Jon Reidar Aae ble oppnevnt som rettens medhjelper i forbindelse med de tre 

tvangssalgene i Sør-Trøndelag, herunder Moasvingen 20. Fra Aae ble oppnevnt som 

medhjelper 28. mai 2013 til februar 2016 har tiltalte motarbeidet Aae i forbindelse med 

tvangssalgsprosessene og oppført seg krenkende, svært plagsomt og til tider også 

skremmende overfor Aae. Den rettstridige opptredenen fant i all hovedsak sted når det 

"skjedde noe" i tvangssakene, og det toppet seg i begynnelsen av 2015. Handlingene 

bestod i å sende et høyt antall e-poster med krenkende, injurierende og kriminerende 

innhold av Aae til Aae og et betydelig antall kopimottakere, krenkende tekstmeldinger til 

Aae, filming av Aae samtidig som han snakket nedlatende til ham, filming av Aaes kontor 

og ansatte, samt å oppsøke Aae, uten at han hadde noen aktverdig grunn til det. Som 

eksempel på en av flere tekstmeldinger vises det til de meldingene som er gjengitt i tiltalen.  

 

Tiltalte opprettet videre en åpen Facebookgruppe kalt "Ulov i Orkdal". Tiltalte la ut bilder 

og filmer av blant andre Aae på nettsiden, i tillegg til tekst med krenkende innhold, 

eksempelvis "Advokat som ikke følger Norges lover. Hvorfor? Egen profitt?" og "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".   
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Av rettstridig adferd for øvrig, har tiltalte sendt fakturaer til Aae med grunnlag i krav som 

ikke har rot i virkeligheten, sendt bekymringsmelding til fylkeslegen om Aae, anmeldt ham 

til politiet med bistand fra advokat, og anlagt et eller flere sivile søksmål mot ham. 

  

På bakgrunn av Aae sin forklaring legger lagmannsretten til grunn at Aae som følge av 

handlingene, i perioder mistet nattesøvnen og arbeidsevnen, at han har fått tilbakemelding 

fra folk om at han er "kjøpt og betalt", at han har mistet klienter på grunn av Skarsvågs 

opptreden, og at han har vært redd for hva Skarsvåg kan finne på hvis han møter ham på 

fritiden. Orkdal er et lite sted, med kun to advokatkontorer, noe som gjør Aae som advokat 

særlig sårbar for tiltaltes handlinger.  

 

Den delen av forholdet som fant sted f.o.m. 1.oktober 2015, er bedømt som grovt, jf. 

straffeloven § 158. 

 

Tiltalens post I b) 

 

Lensmann Tor Kristian Haugan hadde som stedlig namsmann ansvaret for fravikelsen av 

Moasvingen 20, hvor tiltalte bodde med sin familie. Tiltalte nektet å flytte fra boligen, idet 

han mente at beslutningen om tvangssalg var ulovlig. I forbindelse med forsøk på 

tvangsfravikelse av Moasvingen 20 i juni 2015 filmet tiltalte Haugan, samtidig som han 

snakket nedlatende til ham. Filmen ble senere lagt ut på ovennevnte åpne Facebookgruppe. 

Tvangsfravikelsen måtte avbrytes på grunn av tiltaltes opptreden av hensyn til tiltaltes 

barn. Tvangsfravikelsen ble gjennomført to dager senere. Ved denne anledningen ringte 

tiltalte til en bekjent og ba denne om å komme og filme inngrepet han ble utsatt for. Det 

var skaffet erstatningsbolig til familien. Tiltalte flyttet en eller flere ganger tilbake til 

boligen som var tvangsfraveket, noe som endte med at politiet måtte plombere låser og 

sette jernbeslag på boligens vinduer.  

 

De nye eierne av boligen ble også plaget av tiltalte, og den 12. januar 2016 tok tiltalte seg 

inn i Moasvingen, plasserte møbler i kjelleretasjen, samt presset trefliser i låsene, boret hull 

i ytterdøren og skadet garasjeporten, jf. tiltalens post III a) og V a). Den 8. februar 2016 

fjernet han bjelker ved inngangsdørene, samt igjen puttet trefliser og boret i flere av låsene, 

jf. tiltalens post V b).  

 

I forbindelse med og etter tvangsfravikelsen har tiltalte på grunn av tvangsprosessen 

gjentatte ganger opptrådt rettstridig overfor Haugan. Handlingene har mange likhetstrekk 

med det Aae ble utsatt for. Foruten å motarbeide tvangsfravikelsen, slik som beskrevet 

ovenfor, sendte han en rekke tekstmeldinger – anslagsvis over hundre, til Haugan og/eller 

lensmannskontoret, mange med krenkende innhold. Videre la han ut bilder og filmer av 

Haugan på Facebooksiden Ulov i Orkdal, eller medvirket til det. Han opprettet videre en 

egen Facebookgruppe med tittelen Ulov i Orkdal og Agdenes lensmannskontor, med 
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Haugan som profilbilde, og hvor også bilder og filmer av Haugan med krenkende tekst ble 

publisert. På Facebooksidene er det skrevet flere innlegg, der innholdet, som i e-postene, i 

hovedsak går på at Haugan er udugelig, er en lovbryter og kriminell, at han har en vendetta 

mot folket i Orkdal, stjeler fra innbyggerne, eller lignende. Der tiltalte ikke selv har skrevet 

innleggene, har han psykisk medvirket til det. Haugans telefonnummer er også lagt ut på 

Facebook. 

 

Tiltalte har dessuten anmeldt Haugan til Spesialenheten for politisaker, stevnet ham for 

tingretten, samt tatt ut forliksklage mot ham med krav om erstatning for uberettigede krav.   

 

Haugan redegjorde for at tiltaltes handlinger påvirker han personlig, hans familie og de 

ansatte ved lensmannskontoret. Haugan har til tider mistet nattesøvnen, arbeidsdager har 

blitt ødelagt og han føler den voldsomme trakasseringen svært belastende. Haugans klare 

oppfatning var at tiltalte ikke ønsket ham godt, og som en følge av det hadde han tatt 

forholdsregler. Flere av de ansatte ved lensmannskontoret har kviet seg for å ha med tiltalte 

å gjøre, og for å ta vare på sine ansatte tok Haugan hovedansvaret for sakene hvor tiltalte 

var involvert. Haugan ga uttrykk for at tiltalte har søkt å gjøre det så ubehagelig slik at 

Haugan ikke skulle gjøre jobben han var satt til. Til tross for dette har Haugan, etter 

lagmannsrettens oppfatning, håndtert tvangsfravikelsen på en forbilledlig måte.   

 

Den delen av forholdet som fant sted f.o.m. 1.oktober 2015, er bedømt som grovt, jf. 

straffeloven § 158.  

 

Tiltalens post I c) 

 

Sorenskriver Knut Almaas ved Sør-Trøndelag tingrett besluttet 19. februar 2014 

tvangsfravikelse av de tre eiendommene i Sør-Trøndelag. Den 25. mars 2016 la tiltalte som 

en gjengjeldelseshandling, ut et bilde av Almaas på Facebooksiden Ulov i Orkdal, med den 

tekst som er inntatt i tiltalen.  

 

Foruten beslutningen om tvangsfravikelse, hadde Almaas vært dommer i en arvetvist 

mellom tiltalte og tiltaltes søster, der søsteren vant frem. Almaas hadde ikke opplevd noe 

ubehag i den forbindelse, og utleggingen av ham på Facebook hadde heller ikke gått 

nevneverdig inn på ham.  

 

Lagretten svarte nei på om dette forholdet var grovt, jf. straffeloven § 158.  

 

Tiltalens post I d, I e) og II a) 

 

Sorenskriver og domstolleder Leif Otto Østerbø ved Sør-Trøndelag tingrett traff 

avgjørelser mot tiltalte i 2015 og 2016, i saker om midlertidig forføyning og besøksforbud 
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mot de nye eierne av Moasvingen 20. Dette eller tidligere avgjørelser som tingretten hadde 

truffet, medførte at tiltalte tok hyppig kontakt med domstolen fra 2015.  

 

Fra årsskiftet 2015/2016 til mars 2016 toppet det seg særlig. I denne perioden tok tiltalte 

enkelte uker kontakt med tingretten flere ganger daglig, enten ved personlig oppmøte, ved 

å ringe eller sende e-poster. Ved flere av oppmøtene filmet han eller medvirket han til at 

andre filmet de ansatte i tinghuset, samtidig som han omtalte dem negativt.  

 

Videre opprettet tiltalte Facebookgruppen "Ulov i Sør-Trøndelag Tingrett". På siden la han 

ut bilder av ansatte, herunder domstolleder Østerbø, samt ovennevnte filmer tatt av ansatte 

i tingretten. Videre la han ut en rekke innlegg hvor de ansatte ble fremstilt negativt, 

herunder at de omgikk lovene, misbrukte sin stilling, at de var kaldblodige mordere som 

uten skrupler tok livet av folk og påførte dem uerstattelige skader og tap, at domstolen var 

en trussel mot folkets sikkerhet og trygghet, at sikkerhetsansvarlig Hugo Øie og 

sikkerhetsmedarbeider Tom Åge Dahl var voldelige, at de drev med tyveri av 

saksdokumenter og tilbakedatering av avgjørelser, at de forvrengte sannheten, med videre. 

Om Øie, Dahl og Østerbø skrev han i et annet innlegg følgende: "Dere er satans løgnere og 

kjeltringer har ikke lov til å ta folket i Sør-Trøndelag sine rettigheter. Tåler ikke deres ord 

og gjerninger dagens lys, så pell dere lang bort fra deres stilinger umiddelbart". Videre 

omtalte han dem som avskum og ormeyngel, lystløgnere og kjeltringpakk. Teksten var 

undertegnet med "Je suis Jørgen". Den 6. mars 2016 la tiltalte ut et innlegg med 

overskriften "DØDSSTRAFF", med tekst inntatt i tiltalens post I e). Innlegget, 

sammenholdt med tiltaltes forutgående opptreden, førte til at tingretten og Frostating 

lagmannsrett begjærte besøksforbud overfor tiltalte.  

 

Videre sendte tiltalte ifølge Østerbø "hundrevis" av e-poster til tingretten, med blant annet 

sjikanerende innhold, herunder den som er inntatt i tiltalens post I d). Da han ringte eller 

oppsøkte tinghuset kom han også med krenkende uttalelser, tilsvarende det han har skrevet.  

 

Tiltales handlinger var svært belastende for mange av de ansatte ved tinghuset. Noen av 

dommerne var bekymret. Østerbø tok som leder over ansvaret for flere av sakene hvor 

tiltalte var involvert. Ved flere av anledningene hvor tiltalte oppsøkte tingretten, ble deler 

av virksomheten lammet, ved at funksjonærer som ikke ønsket å bli filmet, eller syntes det 

var vanskelig å håndtere ham, forlot ekspedisjonen. Tiltalte overholdt heller ikke de påbud 

han ble gitt, eksempelvis å slutte å filme. Ved en eller flere anledninger var det nødvendig 

å kontakte politiet. Tiltalte ble oppfattet som et sikkerhetsproblem, og det ble som følge av 

blant annet hans handlinger, opprettet et sikkerhetsreglement for tinghuset, i tillegg til at 

det ble foretatt en sikkerhetsmessig ombygning av deler av tinghuset.  

Østerbø forklarte at han oppfattet tiltalte som ustabil, og at han hadde tatt forhåndsregler 

privat. Også familiemedlemmer til de ansatte ved tingretten har indirekte blitt påvirket av 

tiltaltes handlinger. Tiltalte har også anmeldt og saksøkt dommere i tingretten.  

 



 - 18 - 16-167384AST-ELAG/ 

 

 

Forholdene i tiltalens post I d) og e) er bedømt som grove, jf. straffeloven § 158.   

 

De øvrige forholdene i tiltalen er rettskraftig avgjort av Inntrøndelag tingrett. 

Lagmannsretten viser for disses del i sin helhet til tingrettens dom side 22 til 29. 

 

Straffutmåling 

 

Det skal utmåles straff for fem overtredelser av rettstridig adferd overfor en aktør i 

rettsvesenet, hvorav fire av forholdene er ansett som grove, tre overtredelser av 

straffeloven § 266, fem innbrudd i til sammen tre hus knyttet til to av de tvangssolgte 

eiendommene, fire skadeverk på to av de tvangssolgte eiendommene, to overtredelser av 

besøksforbud, tre tilfeller av å ha brutt politiets forseglinger, krenkelse av privatlivets fred, 

unnlatelse av å følge politiets pålegg om ikke å filme, to tilfeller av mindre skadeverk, og 

brudd på motorferdselloven.  

 

Det er overtredelsen av straffeloven (1902) § 132a og någjeldende straffelov § 157, jf.  

§ 158 som veier tyngst ved straffutmålingen.  

 

Isolert sett er den enkelte handling i tiltalepost I ikke alvorlig, og flere av dem må 

profesjonelle aktører være forberedt på og tåle, selv om det er uakseptabelt. Det er 

imidlertid omfanget, varigheten og intensiteten av handlingene som samlet sett gjør saken 

grov. Gjennom sine handlinger har tiltalte systematisk forsøkt å få flere av aktørene til ikke 

å utføre de pliktene de var satt til, hvilket har forsinket tvangsprosessene i betydelig grad.  

 

Opprettelsen av grupper og publisering av krenkende innlegg på Facebook, har et stort 

skadepotensiale. De aktuelle gruppene har mange tilhengere, og tiltaltes innlegg er "liket", 

"delt" og kommentert av flere. Tiltalte bidrar på den måten til at de ulike aktører og 

instanser i rettsvesenet får svekket sin autoritet blant enkelte, hvilket vanskeliggjør deres 

arbeid. Ved at flere av innleggene fortsatt er tilgjengelige på Facebook og gruppene fortsatt 

er aktive, pågår krenkingen fremdeles.   

 

I straffeskjerpende retning vises det dessuten til konsekvensene tiltaltes handlinger har fått 

for den enkelte aktør, slik som gjengitt ovenfor.      

 

Tiltalte har ikke ønsket å samarbeide med de rettsoppnevnte sakkyndige. Det har 

vanskeliggjort deres arbeid. På bakgrunn av de undersøkelser og observasjoner som er 

gjort av tiltalte, har de sakkyndige ikke kunne utelukke at han har en paranoid 

personlighetsforstyrrelse, F60.0. En eventuell personlighetsforstyrrelse, sammenholdt med 

at tiltalte gjennom tvangssalgsprosessene var i en vanskelig situasjon, kan forklare hans 

handlinger. Etter lagmannsrettens syn kan dette ikke anses formildende. Både Aae, 

lensmannskontoret og tingretten har gjentatte ganger forsøkt å veilede tiltalte og å få til 

mest mulig skånsom prosess, uten at tiltalte har ønsket å medvirke til dette.  
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Lagmannsretten kan heller ikke se at det foreligger andre formildende omstendigheter i 

saken. 

 

Rettstridig adferd overfor aktører i rettsvesenet, herunder gjennom krenkende adferd i 

sosiale medier, er et økende problem. Allmennpreventive hensyn tilsier således en streng 

reaksjon.  

 

I HR-2016-1015-A ble straffen for fem tilfeller av straffeloven (1902) § 132a første ledd, 

ett tilfelle av straffeloven (1902) § 390a og straffeloven (1902) § 333, fastsatt til fengsel i 

syv måneder. Den domfelte hadde som gjengjeldelseshandling etter to sivile saker lagt ut 

fem videoer på YouTube, hvor han omtalte fem aktører særdeles krenkende, i tillegg til å 

identifisere dem med navn, bilde og for noen også adresse og telefonnummer. Videre 

hadde han lagt ut en video med krenkende innhold av en ansatt i barnevernet, henført under 

straffeloven (1902) § 390a.  

 

Handlingene i vår sak er langt alvorligere enn tilfellet i HR-2016-1015-A. Forholdene har 

pågått over lang tid, har vært gjentatte og intense, og har blant annet redusert livskvaliteten 

til flere av de berørte aktørene. Fire av tiltalens poster er dessuten bedømt som grove, jf. 

straffeloven § 158. Etter en konkret vurdering finner lagmannsretten at overtredelsene av 

straffeloven (1902) § 132a første ledd, og straffeloven § 157 jf. § 158, kvalifiserer til 

fengsel i noe over to år. De øvrige forholdene ville isolert sett ha medført fengsel i 

anslagsvis seks måneder.   

 

Ved Nordmøre tingretts dom av 22. mars 2015 ble tiltalte dømt for blant annet vold mot 

offentlig tjenestemann, brudd på dyrevelferdsloven og våpenloven. Straffen ble satt til 

fengsel 60 dager. Dommen er ikke sonet. Forholdene i vår sak er begått før og etter 

Nordmøre tingretts dom. Lagmannsretten avsier på den bakgrunn en fellesstraff med de der 

pådømte forhold, jf. straffeloven § 82 tredje ledd. 

 

Lagmannsretten har kommet til at fellesstraffen passende kan settes til fengsel i to år og 

åtte måneder.  

 

Etter en konkret vurdering har lagmannsretten funnet at åtte måneder av straffen bør gjøres 

betinget. En betinget fengselsstraff vil kunne gi tiltalte et incitament til ikke å fortsette å 

krenke rettsvesenet eller andre. Dersom tiltalte påny begår tilsvarende handlinger som de 

han nå skal svare for, bør terskelen for en omgjøring av den betingede straffen være lav.  

 

Under ankeforhandlingen viste tiltalte ingen anger og forståelse for den urett han hadde 

begått. For at den betingede straffen skal ha den ønskede effekt, er det derfor nødvendig at 

prøvetiden settes så lang som mulig, det vil si til fem år, jf. straffeloven § 34 annet ledd og 

straffeloven (1902) § 53 nr. 1.  
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Straffeloven § 79 første ledd bokstav a og straffeloven (1902) § 62 første ledd kommer til 

anvendelse. Enkelte av tiltalepostene ville isolert sett kvalifiserer til bøtestraff. Disse 

inngår som skjerpende omstendigheter ved utmålingen av fengselsstraff, jf. straffeloven 

(1902) § 63 annet ledd for perioden frem til 1. oktober 2015, og Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) 

side 469 høyre spalte for perioden etter 1. oktober 2015.  

 

Tiltalte har krav på 318 dager i varetektsfradrag. Fradraget gjøres i den ubetingede delen 

av straffen.   

 

Kontaktforbud 

 

Aktor har nedlagt påstand at det ilegges kontaktforbud slik som fastsatt av tingretten, samt 

overfor Trondheim tinghus og ansatte ved tinghuset.   

 

Straffeloven § 57 første og annet ledd, som tilsvarer straffeloven (1902) § 33, lyder: 

 

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

til å tro at vedkommende ellers vil 

a) begå en straffbar handling overfor en annen person,  

b) forfølge en annen person, eller  

c) på annet vis krenke en annens fred.  

 

Kontaktforbudet kan gå ut på at den forbudet retter seg mot, forbys 

a) å oppholde seg i bestemte områder, eller  

b) å forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person. 

 

Vilkårene i straffeloven § 57 første ledd bokstav a og c er oppfylt for de det er begjært 

besøksforbud overfor. Handlingene tiltalte domfelles for, sammenholdt med hans 

holdninger og manglende aksept for tvangssalgene, gir grunn til å frykte at han påny vil 

krenke eller begå en straffbar handling mot Aae, Auseth, på Bjørn Klocks eiendom gnr. 43 

bnr. 5 og 21 i Rindal kommune, og mot ansatte i Trondheim tinghus.  

 

Når det gjelder Aae, Auseth og eiendommen til Klock, bemerkes at tiltalte ikke har noe 

legitimt behov for å ta kontakt eller oppsøke disse. En samlet lagmannsrett finner, som 

tingretten, at det derfor er behov for å ilegge kontaktforbud, og at kontaktforbudet slik det 

utformes, ikke er uforholdsmessig. Kontaktforbudet skal gjelde i fem år. 

 

Vedrørende ileggelsen av kontaktforbud mot Trondheim tinghus og ansatte ved tinghuset, 

har lagmannsretten delt seg i et flertall og et mindretall. 

 



 - 21 - 16-167384AST-ELAG/ 

 

 

Flertallet – alle unntatt lagdommer Høy – har kommet til at tiltalte i fem år skal ilegges 

kontaktforbud mot Trondheim tinghus og ansatte ved tinghuset. Flertallet har lagt vekt på 

at tiltalte ved behov vil kunne søke veiledning ved andre domstoler, at han har krenket 

enkeltpersoner ved tinghuset, og at kontaktforbudet ikke forbyr ham å inngi stevninger og 

nødvendige prosesskriv per post, samt møte opp i rettsmøter han er pålagt å møte i. Ved 

forholdsmessighetsvurderingen er det også sett hen til at tiltalte ved sine handlinger har 

"lammet" tinghuset, noe som har gått utover andre brukere.    

 

Mindretallet – lagdommer Høy – er under betydelig tvil enig med tingretten i at tiltalte 

ikke skal ilegges kontaktforbud mot Trondheim tinghus. Mindretallet viser til at 

domstolene er en viktig statsinstitusjon slik at det omhandlede kontaktforbudet blir et 

drastisk tiltak som bør forbeholdes alvorligere tilfeller enn det foreliggende. Mindretallet 

bemerker videre at tinghuset som sådan faller utenfor kjerneformålet med regelen om 

kontaktforbud, nemlig å styrke kriminalitetsofrenes stilling, jf. Ot.prp. nr. 33 (1993-94) 

side 42 venstre spalte. Mindretallet har videre vektlagt at den betingede del av straffen 

langt på vei dekker det som er påberopt som begrunnelse for dette kontaktforbudet. 

  

Inndragning 

 

Det er uklart hvorvidt lagmannsretten i sin henvisningsbeslutning har tatt stilling til om 

anken over inndragningen skal henvises. Lagmannsretten finner derfor grunn til å behandle 

dette spørsmålet.  

 

Telefonene som er påstått inndratt er benyttet til de straffbare handlingene. Av hensyn til 

en effektiv håndhevelse av straffeloven § 157, finner lagmannsretten det påkrevd å inndra 

disse, jf. straffeloven § 69 første ledd bokstav c.. Inngrepet anses på grunn av mobilenes 

verdi ikke som et uforholdsmessig inngrep.       

 

Det er ikke påstått og lagmannsretten finner heller ikke grunn til å ilegge tiltalte 

saksomkostninger, jf. straffeprosessloven § 437 tredje ledd.  

 

Dommen er avsagt med slik dissens som nevnt ovenfor. 
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DOMSSLUTNING: 

 

1. Jørgen Arne Skarsvåg, født 24. januar 1969, dømmes for overtredelse av straffeloven 

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

straffeloven § 157 første ledd, straffeloven § 157 første ledd jf. § 158 første ledd, 

straffeloven § 266, og de forhold som er avgjort ved Inntrøndelag tingretts dom av 29. 

september 2016, alt sammenholdt med straffeloven § 79 første ledd bokstav a, som en 

fellesstraff med Nordmøre tingretts dom av 22. mars 2015, til en straff av fengsel i  

2 – to – år og 8 – åtte – måneder, hvor av 8 – åtte – måneder gjøres betinget med en 

prøvetid på 5 – fem – år.  

 

Tiltalte tilkommer et fradrag i den ubetingede delen av straffen på 318  

– trehundreogatten – dager for utholdt varetekt.  

 

2. Jørgen Arne Skarsvåg forbys å oppsøke, forfølge eller på noe vis ta kontakt med Jon 

Reidar Aae, Frode Auseth og Irene Holte Auseth, eller ta opphold på eller ved Aae sitt 

arbeidssted eller bolig. Forbudet gjelder i 5 – fem – år. 

 

3. Jørgen Arne Skarsvåg forbys å oppsøke eiendommen gnr. 43 bnr. 5 og bnr. 21 i Rindal 

kommune. Forbudet gjelder i 5 – fem – år.  

 

4. Jørgen Arne Skarsvåg forbys å oppsøke Trondheim tinghus, eller å oppsøke, forfølge 

eller på noe vis ta kontakt med ansatte ved Trondheim tinghus. Forbudet gjelder i  

5 – fem – år. Forbudet er ikke til hinder for at Skarsvåg inngir stevninger og 

prosesskriv per post, eller at han møter til rettsmøter han er pålagt å møte.  

 

5. Jørgen Arne Skarsvåg må tåle inndragning av en Samsung mobiltelefon og en Huawei 

mobiltelefon, jf. beslagsrapport av 16. februar 2016 løpenummer 1 og 2. 

 

 

Bodil Thorp Myhre (sign) Johannes Høy (sign) Ståle Hovden (sign) 

 

  

Kristian Prestrud Pandum (sign) Jan Erik Lillejordet (sign) 

 

 

Inger Eline Wetten Tjønneland (sign) Ann Kristin Haugen (sign) 

 

Rett utskrift bekreftes 

for førstelagmannen: Anne-Signe Schriwer (sign)
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