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Deres referanse V!r referanse Dato 

15-137327TVI-SAL T 02.09.2015 

Pålegg om tilsvar 
Skanska Norge AS - Fauske kommune 

Senest den 16. september 2015 etter at denne begjæringen om midlertidig forføyning datert 
1. september 2015 fra adv. Siri Falch-Olsen med pålegg om tilsvar er forkynt, må saksøkte 

Fauske kommune v/ordføreren 

gi tilsvar til begjæringen. Saksøkte kan enten sende retten skriftlig tilsvar eller møte personlig 
på rettens kontor for å få satt opp tilsvaret. Sendes tilsvaret i posten, må det være postlagt 
senest den dagen fristen går ut. 

Unnlater saksøkte å gi skriftlig eller muntlig tilsvar innen fristen, eller tilsvaret er 
mangelfullt, kan retten avsi fraværsdom på grunnlag av saksøkerens framstilling av 
saken. 

Mellom parter som er representert ved advokat, skal tilsvaret med eventuelle bilag sendes 
direkte til motparten(e) samtidig som det sendes til retten. I saker med meddommere sendes 
minst tre eksemplarer til retten. 

I tilsvaret skal saksøkte opplyse om det framsatte kravet godtas eller bestrides, eller om 
saksøkte har innsigelser mot at retten behandler saken, 

Videre bør tilsvaret inneholde følgende opplysninger: 
a) saksøktes påstand, som angir det domsresultatet saksøkte krever 
b) den faktiske og rettslige begrunnelsen for påstanden 
c) de bevis som vil bli ført 
d) saksøktes syn på den videre behandlingen av saken 
e) om saksøkte ønsker at det blir foretatt rettsmekling i saken 

Så snart tilsvaret foreligger vil retten kontakte partene for å avtale et rettsmøte 
(planleggingsmøte) for å legge en plan for den videre behandling av saken, sette frister og 
treffe nødvendige beslutninger. Planleggingsmøtet kan holdes som fjernmøte dersom retten 
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finner det hensiktsmessig. Unntaksvis kan retten, i stedet for planleggingsmøte, be om 
skriftlige uttalelser fra partene eller avklare saken på annen måte. 

Før utløpet av tilsvarsfristen bør partene ha tatt stilling til om de er villige til forsøke å løse 
tvisten gjennom rettsmekling. 
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Begjæringen om midlertidig forføyning datert l. september 2015 fra adv. Siri Falch 
Olsen og pålegg om tilsvar forkynnes ved stevnevitnet. 

Kopi: Motparten 
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