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Deres referanse 

 

Vår referanse 

 

Dato 

  16-199370TVI-OTIR/01 06.02.2017 

Innkalling til hovedforhandling i sivil sak 

Huseiernes Landsforbund m.fl. - Oslo kommune 

Partene innkalles til hovedforhandling ved Oslo tingrett 

mandag 24. april 2017 kl. 0900 i Oslo tingrett, sal henv. resp. 

Det er satt av 3 dager til saken.  

Partene må ta med skriftlige bevis og andre bevisgjenstander som de har varslet under 

saksforberedelsen og vil påberope seg i retten, og som ikke allerede er framlagt under 

saksforberedelsen. 

Uteblir saksøkeren kan saken bli avvist etter reglene i tvisteloven § 16-9. Uteblir saksøkte kan 

retten avsi fraværsdom etter reglene i tvisteloven § 16-10. 

De vitnene som er oppgitt, framgår av vedlagte vitneliste, som vi ber om at du kontrollerer. 

En part som har advokat som prosessfullmektig, pålegges selv å innkalle eventuelle vitner, jf. 

tvisteloven § 13-3 jf. domstolloven § 163 a. Retten innkaller vitner som selvprosederende parter 

har oppgitt. 

Partene må selv gjøre opp med vitner som har krav på vitnegodtgjøring. 

Vi ber om at prosessfullmektigene vedtar forkynning av innkallingen og straks sender vedlagte 

svarslipp tilbake til retten. Forkynning for selvprosederende parter skjer ved postforkynning. 
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Retten forventer at prosessfullmektigene framlegger sakskostnadsoppgave ved avslutningen 

av hovedforhandlingen, slik at mulige innsigelser kan behandles da. Salærkravet bør være så 

spesifisert og begrunnet at retten får tilstrekkelig informasjon til å foreta en reell vurdering av 

kravet. Oppgave over eventuelle utlegg til vitner mv. kan ettersendes.  
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Sendes tilbake til: 

 

Oslo tingrett 

Postboks 8023 Dep., 0030 Oslo 

 

Svarslipp 

Forkynning 

Sak nr. 16-199370TVI-OTIR/01: Huseiernes Landsforbund m.fl. - Oslo kommune 

Som prosessfullmektig bekrefter jeg på egne vegne og på vegne av min(e) part(er) mottakelse 

av innkalling til mandag 24. april 2017 kl. 0900 i sak nr. 16-199370TVI-OTIR/01. 

 

 

 

___________ ______________________________ 

Dato Underskrift 

 Advokat Bettina Banoun 
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VITNELISTE 

Som vitner er oppgitt: 

  

 


