
 
 

    

Den 8. november 2021 ble det av Høyesteretts ankeutvalg med dommerne Ringnes, Bergh og 

Østensen Berglund i 

 

HR-2021-2156-U, (sak nr. 21-119251STR-HRET), straffesak, anke over beslutning: 

 

Laila Anita Bertheussen (advokat John Christian Elden 

advokat Bernt Heiberg) 

    

mot   

    

Påtalemyndigheten (statsadvokat Frederik G. Ranke) 

 

 

avsagt slik 

 

K J E N N E L S E :  

 

Laila Anita Bertheussen, født 19. januar 1965, har anket Borgarting lagmannsretts beslutning 

22. juni 2021 i sak nr. 21-042827AST-BORG/03 hvor anke over Oslo tingretts dom  

15. januar 2021 i sak nr. 20-020518MED-OTIR/04 delvis ble nektet fremmet.  

 

Høyesteretts ankeutvalg kan bare prøve lagmannsrettens saksbehandling, 

jf. straffeprosessloven § 321 femte ledd.  

 

Ankeutvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken forkastes i 

medhold av straffeprosessloven § 387 a første ledd. 

 

Ankeutvalget bemerker at tingrettens dom er svært omfattende og gir en grundig beskrivelse 

av et bredt bevisbilde, som ikke minst består av en rekke tekniske bevis. Også 

lagmannsrettens beslutning er omfattende, med en grundig gjennomgang av alle tiltalepostene 

og de spørsmålene som var tatt opp i støtteskrivet til anken til lagmannsretten. Saken gjelder 

mange tiltaleposter, men det er ikke omstridt at det er samme gjerningsperson som står bak 

alle handlingene i tiltalen. 

 

Det er ikke et krav for å nekte en anke fremmet at lagmannsretten på samme måte som etter 

en fullstendig, muntlig forhandling har full oversikt over alle detaljer i bevisbildet. Det 

avgjørende er om det på grunnlag av en skriftlig og forenklet behandling kan konstateres at 

det strenge vilkåret i straffeprosessloven § 321 andre ledd – at det er klart at anken til 

lagmannsretten ikke vil føre frem – er oppfylt. Lagmannsrettens begrunnelse er tilstrekkelig 

til å vise at vilkåret var oppfylt i dette tilfellet.  
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S L U T N I N G  

 

Anken forkastes.  

 

 

 

Espen Bergh Arne Ringnes Cecilie Østensen Berglund 

(sign.) (sign.) (sign.) 

 

 

Dokumentet er i samsvar med originalen: 

Jonatan Sasson Michaeli 


