










DET KONGELIGE 
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT 

Arne Lundquist 
arild.lundquist@gudfjellet.com 

Deres ref. Vår ref. 
12/2165 - JHE 

Dato 
2.12.2013 

Vedr. anmodning om kopi av bestallingsbrev og embetsed 

Det vises til din e-post av 7. november 2013 hvor du ber om kopi av embetsed fra 
politimester Trond Prytz i Nord-Trsndelag politidistrikt og bestallingsbrevet 
(embetsbrev). Videre vises det til din e-post av 21. november 2013 til Knut Reinskou, 
som er oversendt til Politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet for 
besvarelse. 

Politimestere utnevnes ved en kongelig resolusjon, og de må i etterkant av utnevnelsen 
undertegne en embetsed. Når justis- og beredskapsdepartementet mottar en 
undertegnet embetsed, blir denne videresendt til Statsministerens kontor som utsteder 
et personlig bestallingsdokument. Bestallingsdokumentet sendes fra Statsministerens 
kontor til Justis- og beredskapsdepartementet, som igjen videresender det direkte til 
den aktuelle politimester. 

Det blir ikke tatt arkivkopi av bestallingsdokumentene i forbindelse med 
oversendelsen, og vi kan derfor ikke imstekomme din begjaering om en kopi. 

Med vennlig hilsen 

avdelingsdirektsr 

seniorrådgiver 

Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Politiavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4a 22 24 90 90 Telefaks Jan Inge Helgheim 
0030 Oslo 0484 Oslo 0rg.nr.: 972 417 831 22 24 95 30 22 24 55 91 

jan-inge.helgheim@jd.dep.no 
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BBI-CONSULTING LTD 
Company No: 9005502 
Business licence: 1416 

TIN: 503936 

BARANYI & BERGE INTERNATIONAL CONSULTING LTD 
Private Mail Bag # 50 
Nuku’alofa 
Tonga 
 
Phone : +676 86 24 134 
Fax : +1 877 8050 913 
E-mail : herman.berge@bbi-consultants.com  
 
 
 
 
 
 
  
 
Nord-Trøndelag politidistrikt     Nuku’alofa 8. juli 2014 
Postboks 2620 
7734 Steinkjer 
Norway 
 
  
Att   : Politimesteren 
Ad : Anmeldelser og misbruk av offentlig myndighet 
Anm.nummer  : 12426924 / 12427021 – Tyvfiske (Karle Einarsen & Namdal Bruk) 
Deres referanse :  
Vår referanse  : 
Post   : E-post (post.nord-trondelag@politiet.no) 
Deres faksnummer : +47 74 12 11 91 
Antall sider  : 2 
Kopi : Brødrene Lundquist 
 
Jeg viser politiets oversendelse av 19. juni 2014 (forelegg), mottatt her 4. juli 2014. 
Videre viser jeg til Hans-Petter Gjertsås’ brev av 091013 hvor han etterspør 
"...dokumentasjon på at Brødrene Lundquist har en ekslusiv (sic) fiskerett på nevnte 
eiendom", hans ”innkalling til avhør” av 011113, samt til den rekke av våre henvendelser 
de siste årene som fremdeles står ubehandlet og ubesvart, deriblant vår redegjørelse av 
4. november 2013 og brev av 25. november 2013. 
 
I stedet for å svare på våre henvendelser har politiet utferdiget forelegg, og det uten å 
ha foretatt lovpålagt etterforskning. Forelegget fremstår som en uhjemlet, prematur og 
lite gjennomtenkt hevnaksjon, jf bl.a. anmeldte Karle Einarsens tette tilknytning til 
etterforskerne og påstanden om fengselstraff, dette sett i lys av strl § 392, annet ledd, 
samt våre tidligere henvendelser hvor det understrekes at brødrene Lundquist utøver sin 
rett, en rett politiet selvsagt ikke kan bekjempe med straffeloven. 
 
Utover det som er redegjort for og påberopt i tidligere korrespondanse til politiet i denne 
saken, herunder vår habilitetsinnsigelse (som politiet har dekket over), vil jeg minne om 
at politimesteren i Nord-Trøndelag ikke besitter et gyldig embete. Følgelig er all utøvelse 
under embetet ugyldig, også utstedelsen av forelegg. Dersom politiet ikke innen 5 
arbeidsdager har fremlagt dokumentasjon på gyldig embete og derved gyldig 
autorisasjon for politimesteren, vil politimesteren bli anmeldt til spesialenheten for 
uhjemlet tjenesteutøvelse, jf strl § 129. 
 
Vi legger vi til grunn at ”forelegget” og videre administrasjon av denne saken stilles i 
bero inntil våre henvendelser er besvart – inklusive herværende henvendelse – og 
ovennevnte forhold for øvrig er avklart. 
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Avslutningsvis ber jeg om å få oversendt kopi av dokumentlisten i saken, samt alle 
dokument som er vist til i dokumentlisten, jf for så vidt strl § 264. 
 
 
 
Med hilsen 

Nuku’alofa 8. juli 2014 
 

Herman J Berge 
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From:                                         Amund Sand [amund.sand@politiet.no] 
Sent:                                           16. juli 2014 09:42 
To:                                               'herman.berge@bbi-consultants.com' 
Subject:                                     forelegg arild og terje lundquist 
  
Det vises til Deres fax datert 8. juli 2014 vedørende ovennevnte.  
  
For politiet er det noe uklart hva som er budskapet i faxen, rent bortsett fra at De synes å bistå 
de siktede i saken. Vi oppfatter videre faxen dithen at de siktede ifølge Dem ikke vedtar 
foreleggene. Vi tar dette til etterretning.  
  
Når det gjelder gjenpart av saksdokumenter, har de siktede krav på innsyn i disse. Dette skjer 
ved at de siktede møter ved nærmeste lensmannskontor etter avtale for et kontrollert 
gjennomsyn. Politiet sender ikke ut kopier av saksdokumenter til andre representanter for 
siktede enn praktiserende advokater med aktiv advokatbevilling i Norge. Dersom De mener å 
være omfattet av nevnte kategori, ber vi Dem fremlegge dokumentasjon for dette. Saken vil 
ikke bli ytterligere kommentert fra vår side før slik dokumentasjon er fremlagt.  
  
  
  

  
  

Amund Sand  
Politiadvokat,  
Leder Økoteam 
Nord-Trøndelag politidistrikt  

Telefon: 74 12 10 00 / 48 27 77 60  
E-post: amund.sand@politiet.no 
www.politi.no 
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