
Hei igjen. 
  
Det er ikke aktuelt at man herfra går ytterligere inn på sakens realiteter uten at det først blir 
sannsynliggjort fra hennes side at hun har noe krav mot min klient.  
  
Til tross for at man befinner seg fra ett til to år etter at arbeidene ble utført, er fortsatt ikke 
mottatt reklamasjon over noen del av prosjektet, verken hva gjelder de utførte, eller påstått 
manglende, arbeider. Slik denne side ser det er det da åpenbart reklamert for sent, og 
eventuelle krav vil uansett være tapt, jf. håndverkertjenestelovens § 22. 
  
Det vil nå bli søkt rettslig avklaring fra min klients side, se vedlagt tvistevarsel, da han mener 
kunden forfølger grunnløse krav.  
  
Det antas at en rettslig avklaring vil være i begge parters interesse, og det anmodes om at 
TV2 avventer utfallet av dette. Dersom man mot formodning likevel ønsker å belyse en 
verserende rettstvist mellom partene, kreves at det uttrykkelig fremkommer at min klient nå 
også søker rettslig avklaring. 
  
Hovedsynspunkter og opplysninger herfra er da: 
  

1. forholdet er en ordinær tvist om gjennomføringen, og vurdert herfra har kunden ikke oppfylt 
plikt/avtale om betaling av tilleggsarbeider 

  

2. hun er gitt løfte om full oppfyllelse innenfor avtalt kontraktssum og med avtalemessig 
levering, men har møtt dette med motkrav om at hele prosjektet skal være uten kostnader 
for henne, og slik at det da verken skal betales arbeidsvederlag eller materialer 
  

3. det er aldri fremført en egentlig reklamasjon eller krav fra kunden forut for dialogen nå, og 
min klient har vært utsatt for press og trusler 
  

4. TV2 har ved rettstridig opptreden tilegnet seg lyd- og videomateriale i saken. Kanalens 
reportere er politianmeldt for legemsfornærmelse i denne forbindelse, og saken er under 
etterforskning 

5.   
6. -    det er tatt skritt herfra for en rettslig avklaring av tvisten med kunden 

  
Til sist tillegges kort at det ikke er aktuelt for ham å trekke anmeldelsen av tv-teamet. Han 
mener at han ble utsatt for legemsfornærmelse, og oppgir at et vitne støtter ham i hans 
versjon av hva som skjedde, og vil forklare dette for politiet. 
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