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DOM 

 

Bernt-Aksel Jensen, er født 04.10.1954 og bor i Amtmannsgate 2, 9800 Vadsø. 

 

Ved tiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokatene i Troms og Finnmark er han satt under 

tiltale ved Øst-Finnmark tingrett for overtredelse av 

 

Straffeloven (1902) § 276 jf § 275 første ledd jf annet ledd 

for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning eller å skade, å ha forsømt en annens 

anliggender som han styrte eller hadde tilsyn med eller handlet mot den annens tarv, idet 

utroskapen anses som grov, særlig fordi handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, den er 

forøvet av offentlig tjenestemann eller noen annen ved brudd på den særlige tillit som fulgte med 

hans stilling eller virksomhet 

Grunnlag: 

I perioden fra 6. mars 2012 til 31. januar 2013 i Vadsø, som oppnevnt hjelpeverge for sin ektefelle 

Anne Strifeldt, handlet han mot hennes tarv ved at han overførte/forbrukte minst kr 1 410 840 av 

hennes midler til formål som var henne uvedkommende; 

 

- i mars 2012 ble kr 281 840 av hennes midler brukt til kjøp av personbil som ble registrert på ham 

- i januar 2013 ble kr 1 129 000 av hennes midler brukt til kjøp av livsforsikring med Jensen som 

eneste begunstigede 

 

Anne Strifeldt ble i 2008 diagnostisert med demens og Alzheimers. 

 

 

Hovedforhandling ble holdt i rettens lokaler i Vadsø 9. og 10. februar 2016. Tiltalte møtte 

og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. 

 

Retten mottok forklaring fra 4 vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår 

av rettsboken.  

 

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 

ett år og seks måneder. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte idømmes sakskostnader 

med kroner 8.000,-. 

 

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

 

Rettens vurdering 

 

Ny straffelov 

Innledningsvis bemerker retten at saken avgjøres etter straffelovgivningen på 

handlingstidspunktet. Den nye straffeloven av 2005 fører ikke til et gunstigere resultat for 
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den tiltalte, jf. straffeloven (2005) § 3, og forholdet vil følgelig bli vurdert opp mot 

straffeloven av 1902.  

 

Bevisbyrde og beviskrav 

I straffesaker er det påtalemyndigheten som har bevisbyrden, og enhver rimelig og 

fornuftig tvil skal komme den tiltalte til gode. Det vil si at tiltaltes skyld må være bevist 

utover enhver rimelig tvil, jf. også kravene i Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Kravet gjelder bevisresultatet som sådan. 

Bevisbedømmelsen beror ofte på en vurdering av flere momenter som hver for seg kan ha 

ulik bevisstyrke. Det kreves ikke at hvert enkelt moment skal være bevist utover enhver 

rimelig tvil, så lenge det etter en samlet vurdering av momentene ikke er rimelig tvil om 

konklusjonen, jf. Rt-2005-1353. 

 

Sakens bakgrunn 

Tiltalte, Bernt-Aksel Jensen, var ordfører i Nordkapp kommune i perioden 1999-2003. I 

løpet av sin periode som ordfører møtte han Anne Strifeldt (heretter Anne), som på det 

tidspunktet var ordfører i Vadsø kommune. Da tiltalte gikk av som ordfører i 2003, flyttet 

han til Vadsø, og de ble samboere i Anne sitt hus høsten 2003.  

 

Ifølge tiltalte var han og Anne svært gode venner i tillegg til at de var kjærester. De 

etablerte tidlig sin egen måte å leve på, og hadde et trygt og godt samliv. Det gode 

kjærlighetsforholdet mellom tiltalte og Anne varte helt fram til hennes død i september 

2013. 

 

Paret hadde et utleiebygg i Havnegata 22 i Vadsø, som var belånt med nærmere 2,2 

millioner i Nordea. Paret etablerte også en felles konto som var øremerket Havnegata 22. 

For øvrig hadde ekteparet separate konti. Nordea var fast bankforbindelse for både tiltalte 

og Anne.  

 

Ifølge tiltalte hadde de etter kort tid sammen etablert en gjensidig og felles økonomi. Blant 

annet satt tiltalte og Anne sammen på nettbanken og betalte regninger, og det varierte 

hvem som betalte hva. De hadde ingen fast ordning for hvilke utgifter den ene eller andre 

skulle dekke, bortsett fra Havnegata 22 hvor alt ble betalt fra den felles kontoen.  

 

Sommeren 2004 bestemte paret for å bygge seg en ny hytte i Jakobselvdalen, og denne 

stod ferdig rundt juletider 2004.  

 

Tor Åge Ballo og Øyvind Strifeldt Ballo, Annes sønner fra tidligere ekteskap, forklarte at 

de allerede i 2004-2005 begynte å mistenke at deres mor kunne være dement. Særlig 

Øyvind, som på dette tidspunktet bodde hjemme og gikk på videregående skole i Vadsø, 

forklarte at Anne surret mye og at hun glemte mye. Hun begynte også å få et dårligere 

språk. 

/pro/#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A73
/pro/#reference/avgjorelse/rt-2005-1353
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I oktober 2007 skulle Anne vitne i en rettssak. Tiltalte forklarte at dette var første gang han 

merket at Anne ikke var seg selv, og han merket at det ikke bare var vanlig nervøsitet før 

hun skulle avgi vitneforklaring. Hun ble derfor kjørt til legevakten før hun fikk avgitt 

vitneforklaringen, og ble som følge av dette ilagt en rettergangsbot av retten. Anne ble i 

forbindelse med legeundersøkelsen sykemeldt fra jobben, og hun kom aldri tilbake i jobb.  

 

I slutten av mai 2008 ble hun utredet nærmere ved Universitetssykehuset i Nord-Norge 

(UNN), og det ble da bekreftet at Anne led av demens. Den 16. oktober 2008 fikk Anne 

diagnosen Alzheimers sykdom med tidlig debut. 

 

Anne var ansatt i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) da hun ble sykemeldt. Da 

det ble klart at hun ikke kunne komme tilbake i arbeid, mottok hun en forsikringsutbetaling 

fra Gjensidige forsikring som kompensasjon for tapt fremtidig arbeidsinntekt. Beløpet var 

på kroner 1.326.434,- og ble overført til Anne sin kapitalkonto den 19. oktober 2009. 

Retten kommer tilbake til denne utbetalingen under behandlingen av kjøpet av 

livsforsikringen. 

 

I begynnelsen av 2012 søkte tiltalte om å bli hjelpeverge for Anne. I søknaden signerte 

lege Patrick Dunn på at Anne led av alvorlig Alzheimers demens og at det var umulig eller 

av særlig grunner utilrådelig å innhente samtykke fra Anne til at tiltalte skulle oppnevnes 

som hjelpeverge for henne. Dette skjedde den 24. januar 2012.  

 

Vadsø overformynderi vedtok enstemmig den 13. februar 2012 å oppnevne tiltalte som 

hjelpeverge for Anne. Tiltalte ble orientert om dette i brev av 14. februar 2012 og den 6. 

mars 2012 ble tiltalte formelt oppnevnt av Øst-Finnmark tingrett som hennes hjelpeverge. 

Den 23. mars 2012 ble tiltalte gitt disposisjonsrett over alle Anne sine konti.  

 

Tiltalte inngikk den 23. mars 2012, altså samme dag som han formelt ble gitt 

disposisjonsrett over Anne sine konti, en kjøpekontrakt på en Subaru XV. Den 28. januar 

2013 opprettet tiltalte en livsforsikring/fond med Anne som forsikringstaker og seg selv 

som begunstiget. Det er disse disposisjonene han nå står tiltalt for. 

 

Anne døde av hjerneblødning den 28. september 2013.  

 

Disposisjonene 

For at tiltalte skal domfelles for grov økonomisk utroskap jf strl (1902) § 276 jf § 275 er 

det et vilkår at han "styrer eller har tilsyn med … en annens anliggender". Videre må 

tiltalte med den hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ha handlet forsettlig 

mot Annes tarv. Retten er enig med aktor og forsvarer i at forsømmelsesalternativet ikke er 

aktuelt i foreliggende sak.  
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Retten har kommet til ulikt resultat hva gjelder de to disposisjonene, og de vil følgelig bli 

behandlet hver for seg i det følgende.  

 

Kjøpet av personbilen 

Retten er kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte var 

oppnevnt som hjelpeverge da kjøpekontrakten på bilen ble signert, og at han følgelig var i 

en posisjon hvor han styrte Anne sine økonomiske interesser. Det bemerkes imidlertid at 

tiltalte rent faktisk hadde remediene til å disponere over kontoen til Anne også før han 

formelt sett fikk disposisjonsrett som verge. 

 

Retten har imidlertid ikke funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte 

har handlet med uberettiget vinnings hensikt, i strid med Annes tarv og med tilstrekkelig 

grad av skyld. 

 

Ved vurderingen har retten lagt vekt på at bilkjøpet ble finansiert ved innbytte av en 

gammel bil som stod registrert på tiltalte til en verdi av 150.000,-, og en kontantoverføring 

på kroner 281.840,- fra Anne sin kapitalkonto. 

 

Kjøpekontrakten ble signert den 23. mars 2012, samme dag som tiltalte fikk 

disposisjonsrett over Anne sin konto som hennes økonomiske hjelpeverge, og pengene ble 

overført samme dag. 

 

Videre er det ikke bevist at kjøpet av den nye bilen var i strid med Annes interesser. Det 

vises til at Anne hadde en klar interesse i at tiltalte disponerte en bil slik at han daglig 

kunne komme på besøk til henne. Helt fram til bilkjøpet hadde tiltalte tatt med Anne på 

flere turer på hytta, og de hadde vært på flere frilufts- og fisketurer, også sammen med 

Anne sin far.  

 

Videre har retten lagt vekt på at Alzheimers sykdom er en sykdom som man kan leve lenge 

med, og at det ikke var noe spesielt ved Anne som skulle tilsi at hennes død var nært 

forestående på dette tidspunktet. På denne bakgrunn har ikke retten funnet det bevist utover 

enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte vurderte det som sikkert eller overveiende 

sannsynlig at han ville få en uberettiget vinning ved å overføre kroner 281.840,- fra Anne 

sin kapitalkonto til bilforhandleren i Alta for kjøpet av denne bilen.   

 

Kjøpet av livsforsikringen/fondet 

Tiltalte var som nevnt oppnevnt som hjelpeverge for Anne på tidspunktet for opprettelsen 

av livsforsikringen. Retten bemerker at det i situasjoner hvor det er ektefellen som 

oppnevnes som hjelpeverge, kan være vanskelig å skille klart mellom disse rollene. 

Imidlertid er det en forutsetning for hjelpevergevervet at man klarer å skille mellom 

rollene, og at man ser bort i fra egne interesser i de situasjoner hvor man opptrer som 

hjelpeverge. Tiltalte oversendte vergefullmakten til Nordea i forbindelse med at han 



 - 6 - 15-167120MED-OSFI 

opprettet livsforsikringen på vegne av Anne, og retten finner det følgelig bevist utover 

enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte var klar over at han på dette tidspunktet opptrådte 

som hjelpeverge og ikke som ektefelle. 

 

Spørsmålet blir da om tiltalte, med den hensikt å skaffe seg en uberettiget vinning, handlet 

mot Annes tarv da han opprettet livsforsikringen og oppførte seg selv som eneste 

begunstigede. 

 

Vitnet Lars Magnus Kivijervi, daværende investeringsrådgiver i Nordea sin filial i Alta, 

forklarte i retten at han i begynnelsen av januar 2013 ble tipset av en kollega om at tiltalte 

hadde en del midler stående på en sparekonto. Han ringte derfor tiltalte og avtalte et 

telefonmøte om rådgivning knyttet til disse midlene. 

 

Det første telefonmøtet fant sted den 14. januar 2013. I telefonmøtet redegjorde Kivijervi 

for to forskjellige fondsløsninger for tiltalte, "Aktiva 50" og "Plan 50". Fondsløsningen 

Plan 50 var en rimeligere løsning med lavere risiko enn Aktiva 50 som var noe dyrere og 

med høyere risiko. Videre hadde Aktiva 50 en livsforsikringsliknende struktur ved at den 

forsikrede kunne oppføre en såkalt "begunstiget" som ville motta utbetalingen dersom den 

forsikrede gikk bort. Det kunne oppføres flere som begunstiget med en prosentvis andel av 

utbetalingen, og dette kunne også endres når som helst under forsikringens løpetid. Det ble 

også nevnt i telefonmøtet at det stod nærmere 1,2 millioner på kapitalkonto hos Anne, uten 

at det ble gitt rådgivning på disse i dette møtet. 

 

Det andre telefonmøtet ble avholdt den 23. januar 2013. Kivijervi forklarte at tiltalte da 

hadde bestemt seg for hvordan han skulle plassere midlene sine, og han ville investere sine 

midler i Plan 50, den rimeligste fondsløsningen. Tiltalte forklarte i retten at han investerte 

kroner 500.000 av Anne sine midler i denne fondsløsningen, og kroner 200.000 av sine 

egne. Tiltalte uttalte til Kivijervi i telefonmøtet at det var veldig viktig for tiltalte at 

investeringene til tiltalte og Anne ble holdt separert fra hverandre. 

 

Videre sa tiltalte at han ville investere Anne sine midler i Aktiva 50 med noe høyere risiko. 

Tiltalte forklarte også at Anne var syk, og følgelig ikke kunne delta i møtet selv, men at 

han kunne signere på vegne av henne da han var hjelpeverge for henne. Tiltalte oversendte 

også kopi av vergefullmakten til banken. Han uttalte videre til Kivijervi at det var viktig at 

det var han som stod som begunstiget i livsforsikringen til Anne. Det var også viktig at 

pengene gikk direkte til ham dersom Anne skulle gå bort. Tiltalte forklarte dette med at det 

var viktig for ham og Anne at tiltalte skulle være sikret økonomisk. 

 

Kivijervi orienterte videre tiltalte om at dersom pengene ble utbetalt til tiltalte som 

begunstiget, så ville de bli holdt utenfor en eventuell bobehandling.  
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Tiltalte signerte deretter på forsikringspolisen på vegne av Anne den 28. januar 2013. Av 

forsikringspolisen fremgår det at tiltalte var eneste begunstigede i fondsløsningen. Tiltalte 

var på dette tidspunktet klar over at dersom det kom til en utbetaling som følge av Anne 

sin bortgang, så ville beløpet overføres direkte til ham selv, uten at beløpet ble gjenstand 

for deling i arveoppgjøret. Han visste følgelig at han ved å oppføre seg selv som eneste 

begunstigede ville få en uberettiget vinning. 

 

Tiltalte forklarte i retten at han trodde at forsikringsavtalen måtte signeres av den som 

skulle være begunstiget i avtalen, og at han ved å signere var den som var ansvarlig for 

investeringen i fondet. Han trodde også at han ved signering var den som skulle være 

ansvarlig dersom det kom til en utbetaling. Retten finner ikke å kunne bygge på tiltaltes 

forklaring. 

 

Retten understreker at forutsetningen for at tiltalte kunne signere på vegne av Anne ved 

opprettelse av forsikringsavtalen, var at tiltalte på dette tidspunktet hadde fullmakt til dette 

som hjelpeverge. Dette var også noe tiltalte åpenbart forstod da han selv oversendte kopi 

av vergefullmakten til banken før signering. Retten har også lagt vekt på at tiltalte selv 

uttalte til Kivijervi at det var svært viktig at det var han som stod som begunstiget, ingen 

andre.  

 

Tiltalte forklarte videre at begrunnelsen for å opprette livsforsikringen var å få bedre 

avkastning på sparepengene, blant annet fordi de ville være sikre på at de hadde 

tilstrekkelig med midler dersom det skulle komme et gjennombrudd i forskningen på 

Alzheimers sykdom. 

 

Retten kan ikke se bort fra at bedre avkastning på sparemidlene kan ha vært noe av motivet 

bak opprettelse av forsikringsavtalen. Dette utelukker imidlertid ikke at tiltalte har hatt en 

uberettiget vinnings hensikt, jf Rt-1993-727. Retten viser til at det er oppføringen av seg 

selv som begunstiget i forsikringsavtalen som viser at han hadde uberettiget vinnings 

hensikt. Han hadde da også interesse i at avkastningen på det beløpet som han ville få 

utbetalt ble best mulig.  

 

Samlet sett har retten på denne bakgrunn kommet til at tiltalte vurderte det som sikkert 

eller overveiende sannsynlig at han ville få en uberettiget vinning ved å opprette 

forsikringsavtalen og oppføre seg selv som den eneste begunstigede. 

 

Videre har retten kommet til at tiltalte, ved å oppføre seg selv som eneste begunstigede, 

forsettlig handlet i strid med Annes tarv. Tiltalte visste at han ved å oppføre seg selv som 

eneste begunstigede forfordelte en stor del av arven etter Anne til fordel for seg selv. Dette 

til tross for at Anne over tid hadde vist at hun ikke ønsket å forfordele verken tiltalte eller 

særkullsbarna.  
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Retten har ved vurderingen lagt vekt på at Anne verken hadde opprettet ektepakt med 

tiltalte, eller opprettet noe testamente som gav uttrykk for noen klar fordeling av det hun 

etterlot seg. Anne hadde videre over lengre tid hjulpet barna økonomisk med kroner 500-

1000 en gang i blant, og ved at hun gav dem kroner 50.000 hver i innflytningsgave etter at 

de hadde etablert seg.  

 

Retten har også lagt vekt på at opprettelsen av forsikringen skjedde på et tidspunkt hvor 

Anne var svært syk. Anne selv ble ikke konferert i forbindelse med opprettelsen og/eller 

begunstigelsen, og det var alene tiltalte som stod for disposisjonene knyttet til forsikringen. 

Retten viser videre til at tiltalte brukte 500.000 kroner av Anne sine midler ved 

investeringen i sin egen fondsløsning, og at det var viktig for ham at disse ble holdt 

separert fra Anne sin investering.  

 

Tiltalte var videre klar over at forsikringen ville løpe fram til den ble sagt opp eller fram til 

Anne sin død. Da tiltalte var den eneste som kunne ha sagt opp eller endret 

forsikringsavtalen i kraft av å være hjelpeverge, kunne han selv kontrollere at 

forsikringssummen tilfalt ham selv. Tiltalte forstod følgelig at så lenge forsikringsavtalen 

ikke ble sagt opp, så ville forsikringssummen også bli holdt utenfor booppgjøret og på 

denne måten tilfalle ham alene. Retten har også lagt vekt på at beløpet som ble skutt inn i 

forsikringsavtalen var likelydende med innestående på Annes kapitalkonto. Dette viser at 

tiltalte overførte så mye han kunne av Anne sine verdier inn i forsikringsavtalen, da han 

visste at utbetalingen ville bli holdt utenfor bobehandlingen til fordel for seg selv.   

 

Tiltalte selv hevdet i retten at det ikke hadde slått ham at forsikringsutbetalingen skulle 

tilfalle ham ved Anne sin død. Retten finner ikke å kunne bygge på hans forklaring.   

 

Retten viser til den informasjon som han ble gitt av Kivijervi, og til at tiltalte overførte alt 

innestående på kontoen til forsikringsavtalen. Videre har retten lagt noe vekt på at tiltalte i 

etterkant har forsøkt å holde forsikringsutbetalingen utenfor booppgjøret gjennom to 

rettsinstanser uten å lykkes.  

 

Etter en samlet vurdering har retten kommet til at tiltalte, ved å oppføre seg selv som 

eneste begunstiget ved opprettelsen av forsikringsavtalen, fant det sikkert eller overveiende 

sannsynlig at han ville få en uberettiget vinning og at han samtidig handlet i strid med 

Anne sine interesser. Retten har videre kommet til at overtredelsen anses som grov særlig 

sett hen til beløpets størrelse og at domfelte har handlet i strid med den særlige tillit som 

følger med stillingen som økonomisk hjelpeverge for en person. 

 

Han blir etter dette å dømme for forsettlig overtredelse av strl (1902) § 275 jf § 276. 

 



 - 9 - 15-167120MED-OSFI 

Straffeutmåling 

Tiltalte er 62 år gammel enkemann, med god inntekt og uten formue. Han er ikke tidligere 

straffedømt.  

 

Det skal nå utmåles en straff for et tilfelle av grov økonomisk utroskap av et beløp på 

kroner 1.129.000,-. 

 

Retten vil innledningsvis bemerke at det ved økonomisk kriminalitet generelt gjør seg 

gjeldende sterke allmennpreventive hensyn. 

 

Rettspraksis vedrørende grovt økonomisk utroskap er omfattende, og de faktiske 

forholdene i de enkelte saker er ofte høyst forskjellige. I Rt-2011-855 ble to domfelte dømt 

til 1 års fengsel for, hvorav 4 måneder ble gjort betinget, for grov økonomisk utroskap på 

et beløp på kroner 3,6 millioner. I samme dom ble det uttalt i avsnitt 43: 

 

"Straffenivået for grovt utroskap av mindre beløpsmessig omfang enn i nærværende sak synes 

imidlertid å ligge på et nivå av ubetinget fengsel i 8-10 måneder, jf. Rt-1986-1076 og Rt-1992-1218." 

 

I herværende sak er det snakk om et beløp på litt over 1,1 million, og retten tar derfor 

utgangspunkt i en fengselsstraff på 8-10 måneder.  

 

Retten har i skjerpende retning lagt vekt på at tiltalte har utnyttet sin stilling som 

hjelpeverge for sin syke kone. Han var også fritatt for regnskapsplikt i og med at han var 

Annes ektefelle. Hovedoppgaven for en hjelpeverge er å ivareta den vergetrengendes 

interesser, både hva gjelder økonomi og representasjon overfor offentlige myndigheter. 

Domfelte har i denne saken, i stedet for å ivareta Anne sine økonomiske interesser, 

disponert over midlene hennes på en måte som utelukkende har vært til fordel for han selv.  

 

Retten kan ikke se at det har vært noen liggetid av betydning i denne som skulle tilsi en 

reduksjon i straffen. 

 

Domfelte har på sin side anført at den sterke mediedekningen har vært vanskelig for ham, 

og hans forsvarer har tatt til orde for at dette bør få betydning i formildende retning. Retten 

er ikke enig i dette. Det vises til dom i Rt-2013-1211 i avsnitt 31 med videre henvisning til 

Rt-2011-1509 avsnitt 30, hvor det fremgår: 

 

"Jeg kan ikke se at det er formildende omstendigheter i saken. Mediedekningen har riktignok vært 

meget omfattende, og belastningen har utvilsomt vært særdeles stor for A. Om betydningen av slike 

forhold heter det imidlertid i Rt-2011-1509 avsnitt 30:  

«Forsvareren har endelig gjort gjeldende at det bør tas hensyn til mediedekningen av saken. Jeg 

kan vanskelig se at det er grunnlag for det. Saken har riktignok vært omtalt i mediene på en 

måte som må ha vært belastende for A, men det følger av sikker rettspraksis at dette ikke kan 

tillegges vekt ved straffutmålingen, jf. Rt-2004-28 og Rt-2006-37. Bare der langt tidsforløp har 

/pro/#reference/avgjorelse/rt-1986-1076
/pro/#reference/avgjorelse/rt-1992-1218
/pro/#reference/avgjorelse/rt-2011-1509/a30
/pro/#reference/avgjorelse/rt-2004-28
/pro/#reference/avgjorelse/rt-2006-37
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påført domfelte en særlig ekstrabelastning, er det gjort unntak fra dette, jf. Rt-2002-606 og Rt-

2011-199.»" 

 

Mediedekningen av denne saken har nok vært belastende for domfelte, men det har ikke 

vært et tidsforløp av en slik varighet som har medført noen ekstrabelastning for ham. Dette 

kan følgelig ikke tillegges vekt i formildende retning.  

 

Retten har etter en samlet vurdering kommet til at straffen passende kan fastsettes til 

fengsel i 10 måneder.  

 

Sakskostnader 

I og med at domfelte skal sone en lengre fengselsstraff har retten kommet til at 

sakskostnader ikke idømmes. 

 

Dommen er enstemmig. 

 

 

/pro/#reference/avgjorelse/rt-2002-606
/pro/#reference/avgjorelse/rt-2011-199
/pro/#reference/avgjorelse/rt-2011-199
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DOMSSLUTNING 

 

1. Bernt-Aksel Jensen, født 04.10.1954, dømmes for én overtredelse av straffeloven 

(1902) § 275 første og annet ledd jf § 276 til fengsel i 10 – ti – måneder. 

 

2. Sakskostnader idømmes ikke. 

 

 

 

**** 

 

 

Frammøteforkynning 

Domfelte er innkalt til frammøteforkynning i Vadsø. 

Sted:    Vadsø politistasjon 

Dag:    Fredag 

Dato:   19. februar 2016 

Klokkeslett:  14.00 

 

 

 

Retten hevet 

 

 

 

 

Karl Kristian Nordheim 
 

 

Carina Beate Aronsen Gunnar Grov 
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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: 

- om den gjelder hele avgjørelsen 

- det resultat som kreves 

- de feil som gjøres gjeldende 

- den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil 

- 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. 

 

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 
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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.  

 

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.  

 
 


