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E-post: morten.samdaI@vg.no

rettskraftig dom fer vi even
tuelt kommenterer den, sier
departementsrad Erik Lund
Isaksen.

Dagens 1iI1. hlfydepunkt

Forsvarsdepartementet vil
le ikke kommentere dammen
i gar kveld.

- J eg har ikke lest dommen,
og kan derfor ikke kommen
tere den. Men vi vi] avvente en

Overrasket
Patalemyndigheten er pa sin
side overrasket over dom
men.

- Vi skal bruke uken til a fin
lese dommen og viI da vurde
re om vi skal anke denne av
gjerelsen, sier politiadvokat
Rikard Berg ved Romerike
Politidistrikt.

Harald Engh
og sennen star
fremdeles i
dag 80m eiere
av firmaet,
men 68-arin

geD pensJonerte seg sa fort til
talen ble kjent. Danielsen
varsler allerede os. erstat
n1ngskrav.

- Her blir det et gedigent
krav mot staten, Forsvarsde
partementet og patalemyn
digheten. Denne saken rna
vrere forsmedelig for demo
Kravet blir over 300 millioner
kroner, bekrefter advokaten.

FINAN$

nordox~
lNVIIVII.nordaxfinans.no

RENVASKET: Konsernsjef i Unifeam International AS, Harald Engh (68) er lettet over at selskapet hans na er frifunnet for a ha svindlet
Forsvaret - etter ffere ars kamp. Foto: HARALD HENDEN

nye, store leveranser.
- Uniteam ble urettmessig

svartelistet av bade Forsva
ret og NATO, sa tapet er eks
tremt stort. I tillegg var eier
ne i en salgssituasjon da tilta
len kom. Denne ble det sa
klart ikke noe av, sier Daniel
se~ som representerer faren.

Politiet mener selskapet
oppga uriktig fortjeneste til
ansatte i Forsvarsdeparie
mentet. De polskproduserte
kommandoplasskonteinerne
skal ha hatt ulik verdi ved for
tolling og levertng.

To ar etter at politiet pa Ro
merike gjorde et av Borges
historiens st0rste databeslag,
tok de ut den alvorlige tiltalen
mot far og Berm. Deres firma
ble tiltalt for a ha svindlet
Forsvaret for 38 millioner.

Kostnadscksempel: Vcd I,ltbetalt l1ncbel\.lp p5. kr 200.000 over 8!r. med 13,9'l. nom. rente
blir samlet kro;Iinbel~ 201.475 og tDta.l tilbakcbctalinpbel~ kr 341.156. Rcdusert sUII:lv dcnc er kr
39j23. Effektiv renle pi eksempel er 15.7%. Eablerinpgcbyr kr 1475 og
lenningcbyr kr 65 innglr i bcregningen. UncI er et annl,lllctslln.

Lim opptil kr 300 000 uten sikkerhet

Rente fra 8,90% (eft. rente fra 9,8%)

• 0nsker du Apusse opp hjemme eller vii du innlri dyre smAIAn
- du beslemmer!
• Opplil12 Ars nedbelalingstid
• Du kan innlri IAnet nAr du vii, uten ekslra koslnader
• Renten og avgiften er fradragsberettiget pA selvangivelsen

S"k pA www.nordaxfinans.no tilbudskode 50002

Eller ring oss pa telefon S15 56 474.

Varsler erstatningskrav
128 300 millioner kroner

Vi har over 100000 kunder j Norden
og vi kommer til ;l gj~He v;lrt beste
for Aimelekomme ditt IAnebehov.

Svartelistet
Anmeldelsen ferte senere til
at Forsvaret svartelistet Uni·
team ira konkurransen om

Av MORTEN SAMOAL

Politiet mente far
og sonn hadde
svindlet Forsvaret
for 38 millioner kr0
ner. Na er de to fri
kjent, og varsler et
gedigent erstat
ningskrav mot sta
ten.
Harald Engh (68) og hans
senn Jan Tommy Engh (45)
reagerte med stor lettelse pa
frifinnelsen av deres firma
Uniteam i Nedre Romerike
tingrett i gar, ifelge advokat
Per Danielsen.

- Resultatet ble som forven
tet, etter hvert som virvelvin
den med papirer hadde fatt
lagt seg. Dammen er klinken
de klar, sier han til VG.

Saken bar sin bakgrunn i en
bandel av sikalte kommando
plasscootainere som Forsva.
ret kj"Pte av Uniteam for fie
re hundre mUlioner.

Det var i mai
2007 at politiet slo
til mot selskapets
kontorer pa
Skedsmokorset.
Dalseide-utval
get, som hadde
statt bak korrupsjonsgrans
king, hadde sjekket selskapet.
Ifelge Forsvaret var det gjen
nom denne granskingen at de
ble klar over at prisingen a v
containerne ikke stemte. De
anmeldte. bedrageri pa 20 mil
lioner kroner.
- I dommen legges det til
grunn at.det er Forsvaret som
er abebreide - at det var For
svaret som skapte en fiktiv si
tuasjon, og at det er Forsvaret
som nrermest forledet Unite
am til it misforsta kontrakten.
Kritikken er flengende, sier
Danielsen.

Svindeltiltalt far og sJjnn
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