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Oppgåve 1: Høvelsaka 

 
Kjell Burger, som dreiv eit lite snekkarføretak, var i ein pressa økonomisk situasjon. Rett før 
jul var han heilt utan likvide midlar og fall for freistinga og gjennomførte nokre transaksjonar 
som han burde ha halde seg unna. Han hadde lånt ein elektrisk høvel av ein annan snekkar, 
Roar Rør. Denne høvelen selde han til hobbysnekkar Tore Hund – som heller ikkje var 
spesielt smart. Kjell tenkte likevel det var best å halde for seg sjølv kvar høvelen kom frå. Då 
Roar Rør fekk kjennskap til salet kravde han straks å få høvelen attende frå Tore Hund. 

 
Oppgåve 2: Hjørneskapsaka 

 
Ole hadde eit gamalt rosemåla hjørneskap til reparasjon hos Kjell. Etter ei stund kontakta 
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Kjell barndomsvennen Helge – som Kjell visste var interessert i slike skap – og spurde om 
han ville kjøpe det. Helge var sjølvsagt svært interessert og slo til da Kjell berre kravde 5 000 
kroner for skapet. Kjell og Helge bar ut skapet frå Kjells lokale, men det var for stort til å få 
plass i bilen til Helge. Dei vart da samde om å bera skapet inn att, og at Helge skulle hente 
skapet dagen etter. Da Helge kom for å hente skapet dagen etter, var også Ole tilfeldigvis til 
stades. Ole og Helge vart fort usamde om kven som var eigar av skapet. 

 
Oppgave 3: Lånehaisaka 

 
Marte Kirkerud selde i 2003 eigedommen sin til sonen Nils, medan han framleis gjekk i 
vidaregåande. Ikkje før i 2012 hadde Nils gjort opp siste del av kjøpesummen, slik at han fekk 
overlevert skøyte til eigedommen. Nils fann ikkje grunn til å tinglyse skøytet. Den 3. januar 
2013 tok namsmannen utlegg i eigedommen for sikring av Martes gjeld til Lånehaien AS. 
Utlegget vart tinglyst same dag. Det var ein gammal klassekompis av Nils som eigde alle 
aksjane i Lånehaien AS. Må Nils respektere utlegget? 

 
Oppgåve 4: Saka om den smarte forretningsmannen 

 
Aslak Nordheim, en smart forretningsmann, overdro proforma en leiegård verd 3 000 000 
kroner til sin nevø, også han forretningsmann – om enn ikke like smart. Overdragelsen var 
skattemessig motivert. Skjøte ble utstedt og tinglyst på nevøens navn. Nevøen, som hadde et 
enormt pengeforbruk, kom tre år senere i likviditetskrise. For å opprettholde sin levestandard 
opptok han et forbrukslån på 300 000 kroner i DnB. Som sikkerhet for lånet ble det utstedt et 
tinglyst pantebrev i leiegården. Fem år senere ble det åpnet konkurs i nevøens bo. 

 
Det oppsto tvist mellom DnB og Aslak Nordheim. DnB begjærte som panthaver leiegården 
solgt på tvangsauksjon. Nordheim var av den oppfatning at DnB ikke kunne gjøre panteretten 
gjeldende, da det var ham, og ikke nevøen, som var rette eier av leiegården. 

 
Videre oppsto det tvist mellom nevøens konkursbo, og Nordheim. Boet mente at leiegården 
falt inn under boets beslag som følge av at eiendommen etter grunnbøkene var nevøens 
eiendom. Etter Nordheims oppfatning kunne boet ikke ta beslag i hans eiendom. 

 
Oppgåve 5: Fjellbo-saka 

 
Den 20. februar 2012 ble det tinglyst en panteheftelse på 850 000 kroner på eiendommen 
«Fjellbo» til den lokale sparebanken. Samme dag tinglyste Lars Holm en panterett på 280 000 
kroner. Det ble ikke avtalt noe om dennes prioritetsmessige stilling. Fra flere år tidligere  

hvilte det en tinglyst panteheftelse på 300 000 kroner på eiendommen. I januar 2013 begjærte 
denne foranstående panthaver tvangssalg; kravet var på 300 000 kroner. Sparebankens krav 
var på det tidspunkt 850 000 med tillegg av forfalte renter og inndrivelseskostnader på til 
sammen 50 000. Holms krav var på 280 000 kroner med tillegg av forfalte renter og 
inndrivelseskostnader på til sammen 20 000 kroner. Eiendommen ble solgt for 600 000 
kroner. Hvordan skal salgssummen fordeles? 

 
Oppgåve 6: Fjellbo-saken – the case continues… 

 
Hvordan blir fordelingen dersom begge de senere tinglyste heftelser var utleggspant? 

 
Oppgåve 7: Tomtesaka 

 
I slutten av 1998 solgte Lars Holm tomter fra Holm gård. Blant kjøperne var Peder Ås og 
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Marte Nord. Deres tomter hadde felles grense, og på kartet som fulgte med salgsprospektet, 
var de begge angitt til 2 000 kvadratmeter. Prisen var 20 000 kroner pr. tomt. Kart- og 
oppmålingsforretning (svarer til oppmålingsforretning i matrikkelloven) og skjøte ble tinglyst 
1. februar 1999. 

 
Under oppmålingsforretningen ble det begått en feil slik at Peder fikk en tomt på 1 900 
kvadratmeter og Marte en tomt på 2.100 kvadratmeter. Det skyldes at den felles grense ble 
trukket for langt syd. 

 
Peder oppførte i 1999 et mindre hus på sin tomt. Året etter tok han kontakt med Marte og sa at 
han ville sette opp et gjerde slik at begge tomtene ble på 2 000 kvadratmeter. Marte 
innrømmet at målebrevene var feilaktige, men fremholdt at nå var det målebrevene som gjaldt 
fordi de var tinglyst. Peder og Marte var gamle venner, og derfor ville ikke Peder sette saken 
på spissen. Han satte derfor opp gjerdet etter målebrevene. Men han skrev til Marte og 
protesterte mot Martes oppfatning. I brevet uttalte han bl.a. at inntil videre kunne Marte bruke 
det omstridte areal, men han forbeholdt seg «alt lovlig». Marte svarte ikke på brevet, og ingen 
av dem tok senere saken opp. 

 
Marte reiste i 2000 til Amerika og var der til 2012. Da hun kom hjem, fant hun at hun ville 
selge eiendommen, og ganske raskt kom hun i kontakt med Nils Syd, som slo til. Under en 
befaring før salget var Nils og Marte innom Peder og slo av en prat, og Marte presenterte Nils 
som den nye nabo. Nils tinglyste sitt erverv rett etter at kjøpet var i boks, og søkte så om 
byggetillatelse for en enebolig som var delvis plassert på det omtvistede areal. 

 
Samme året gikk Peder til sak mot Nils og krevde grensen fastsatt slik at begge tomtene ble på 
2 000 kvadratmeter. Han viste til kjøpekontrakten. Nils innrømmet at det var begått en feil 
under delingsforretningen, men bestred likevel Peders krav. For det første anførte han at 
målebrevet, som var utstedt av en offentlig myndighet, gikk foran kjøpekontrakten. Dessuten 
var målebrevet tinglyst. Han påberopte seg også ekstinktivt godtroerverv. Herunder viste han 
til tinglysingslovens regler og dessuten til alminnelig ekstinksjonsgrunnsetninger. 

 
Peder bestred at vilkårene for ekstinktivt godtroerverv var oppfylt, og anførte bl.a. at verken 
tinglysingsloven § 20 eller § 27 kunne anvendes, og at loven var uttømmende. 

 
Oppgåve 8: Gjeldsbrevlova 

 
Gå gjennom gjeldsbrevlova og vis korleis spørsmål om godtruerverv og kreditorekstinksjon er 
regulerte der. 

 

Oppgåve 9: Dommar om ulovfesta ekstinksjon 
 
Les Rt. 1986 s. 1210 (Fjellhus), Rt. 1992 s. 352 (Sigdal), Rt. 2000 s. 604 (Betzy Kjelsberg) og 
Rt. 2009 s. 203 (matrikulert seter) grundig med vekt på ekstinksjonsspørsmålet: 

 
• Hva var saksforholdet i Fjellhus, og hva var Høyesteretts vurdering av 

ekstinksjonsspørsmålet? 
• Hva var saksforholdet i Sigdal, og hva var Høyesteretts vurdering av 

ekstinksjonsspørsmålet? 
• Hva var saksforholdet i Betzy Kjelsberg, og hva var Høyesteretts vurdering av 

ekstinksjonsspørsmålet? 
• Hva var saksforholdet i Rt. 2009 s. 203 matrikulert seter, og hva var Høyesteretts 
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vurdering av ekstinksjonsspørsmålet? 
• Hvordan kan vi oppsummere vilkårene for ulovfestet ekstinksjon etter disse 

dommene? 
 
Oppgåve 10: Vegstripesaka 

 
Hans Tastad eide skogparsellen Tastadskogen i Lillevik. Den kommunale veien fra Lillevik 
sentrum til Myrvika gikk gjennom Tastadskogen, i øst-vestlig retning og i ca. 200 meters 
lengde. I 1997 ønsket kommunen å utvide Myrvikveien. Ordføreren og kommuneingeniøren 
ble i den anledning enig med Tastad om at kommunen skulle kjøpe en fem meter bred stripe 
langs sydsiden av veien så langt som den krysset hans eiendom, til sammen ca. 1 000 
kvadratmeter. Kommunen betalte kr 1 000 for kjøpet. Den grunnen kommunen kjøpte, ble 
ikke fradelt Tastadskogen. Ervervet ble heller ikke tinglyst. På grunn av kommunens dårlige 
økonomi ble det imidlertid ikke noe av veiutvidelsen, slik at den stripen kommunen hadde 
kjøpt, ble liggende som før. Grensen ble heller ikke avmerket i terrenget. 

 
I 2000 fikk Tastad landbruksmyndighetenes samtykke til å dele en byggetomt på tre dekar fra 
Tastadskogen. Tomten, som lå syd for Myrvikveien, ble ikke oppmålt. I grensebeskrivelsen i 
delingsforretningen var det opplyst at parsellens nordgrense fulgte veien i 60 meters lengde. 
Tomten ble solgt til Rolf Andersen og skjøtet ble straks tinglyst. Andersen, som var medlem i 
Lillevik kommunestyre, hadde vært med på kommunestyrevedtaket i 1997 om utvidelse av 
veien. Han var imidlertid ikke kjent med at ordføreren og kommuneingeniøren hadde avtalt 
med Tastad å kjøpe veigrunn gjennom Tastadskogen, da han ikke hadde vært til stede i det 
kommunestyremøtet der dette ble opplyst. 

 
Ved skjøte tinglyst 15. august 2002 overdro Andersen byggetomten til Lars Holm. Holm 
oppførte en enebolig på tomten. Han og familien flyttet inn like før jul i 2003. Sommeren 
2004 begynte Holm å opparbeide haven. Han sådde blant annet gressplen helt inn til 
veikanten. 

 
Sommeren 2013 besluttet kommunen å gjennomføre den planlagte utvidelse av Myrvikveien. 
Holm protesterte umiddelbart da han fikk høre om beslutningen. Han gjorde gjeldende at 
kommunen ikke kunne utvide veien over hans eiendom, som strakte seg inn til veikanten. 

 
Dette fulgte uten videre av grensebeskrivelsen i delingsforretningen. Den rett kommunen 
hadde fått til grunnen som følge av avtalen med Tastad, falt bort da Andersen kjøpte tomten. 
Om kommunens eiendomsrett likevel ville ha vært i behold overfor Andersen, måtte den, 
fremholdt Holm, i ethvert fall ha falt bort da Holm selv kjøpte tomten av Andersen. 
 
Kommunen holdt fast ved at den var blitt eier av arealet som følge av avtalen med Tastad, 
uansett hva som måtte stå i skylddelingsforretningen. Denne eiendomsrett besto fortsatt. 
Kommunen hevdet videre at tinglysingslovens regler ikke kunne få anvendelse på forhold av 
denne art, og at de nærmere vilkår for erverv på grunnlag av disse regler ikke i noe fall var 
oppfylt. 

 
Oppgave 11: Roklubben 

 
En roklubb drev sin virksomhet fra et klubbhus på land. Klubbhuset lå på en større 
strandeiendom som klubben eide og hadde grunnbokshjemmelen til. 

 
Fra klubbhuset og ut i vannet gikk en flytebro over til et flytebryggeanlegg. Roklubben leide 
ut flyterboen og flytebryggen til et selskap, Norhavn AS, for at selskapet skulle drive 



 

5 
 

småbåthavn. Anlegget lå dels innenfor og dels utenfor marbakken. 
 
Småbåthavnen drev utleie av båtplasser. Som vederlag til roklubben betalte småbåthavnen en 
årlig leie på NOK 125 000 for bruk av flytebroen og bryggeanlegget. Kontrakten om drift av 
småbåthavn fra flytebryggeanlegget hadde en varighet på 25 år, som ville utløpe ved 
utgangen av 2011. Kontrakten ble ikke tinglyst på den faste eiendommen. 

 
Etter at båtplassene i en årrekke hadde vært utleid til småbåteiere, inngikk Norhavn AS i 2005 
avtale med en rekke båteiere om kjøp av båtplassene. Kjøpekontraktene var tidsubegrenset. 
Da roklubben innledet forhandlinger med et annet selskap om bruk av flytebryggeanlegget fra 
utløpet av avtalen med Norhavn, ble klubben klar over at Norhavn AS hadde solgt båtplassene 
til båteierne. Klubben krevde straks at båtene måtte fjernes fra 1. januar 2012. 

 
Båtplasskjøperne gikk til sak mot roklubben for å få dom for at de hadde rett til å ha båtene 
liggende i det eksisterende småbåtanlegget. De mente at de ikke hadde kjent til at Norhavn AS 
bare hadde en tidsbegrenset rett til flytebryggeanlegget, og at de derfor hadde ekstingvert 
roklubben sine rettigheter. Roklubben krevde båtene fjernet og viste til at den var eier av 
grunnen, og at Norhavn AS ikke hadde vært legitimert til å selge båtplassene. Det var på det 
rene at ingen av båtplasskjøperne hadde undersøkt grunnboka. 

Oppgåve 12: Buksesaka 
 
Peder Ås drev engrossalg av ungdomsklær i Storby. Våren 2011 kjøpte han 2000 
ungdomsbukser fra Hong Kong. Det viste seg vanskelig å få solgt dem, og de lå og tok opp 
plass på Peders lager. De butikkeiere Peder hadde vært i kontakt med, mente at moten hadde 
skiftet. På en salgsmesse i februar 2013 traff Peder sin gamle skolekamerat Lars Holm, som 
drev motebutikk for ungdom i Lillevik. Lars mente at det skulle gå an å få solgt buksene hvis 
de fikk påsydd et iøynefallende merke på venstre ben hvor det stod «Streetwear». Dette var 
ifølge Lars siste påfunn innen bransjen. De avtalte at Lars skulle kjøpe 1000 av disse buksene. 
Avtalen gikk ut på at Peder skulle levere buksene påsydd merket i Lars Holms butikk den 1. 
august 2013. Lars understreket at han ikke ville ha dem før, fordi han skulle lansere dem som 
høstens skolebukse. Lars gikk med på å betale kjøpesummen på kr 400 000 den 3. juni 2013. 

 
Under messen inngikk Peder Ås også avtale med Ole Vold om salg av de resterende 1000 
buksene med påsydd merke. Ole skulle betale ved overleveringen den 15. juli 2013. 

 
Peder Ås henvendte seg til skredder Kristian Søm, som den 1. mars 2013 påtok seg å forsyne 
buksene med merket. Han skulle ha kr 50 pr. påsydd merke forskuddsbetalt den 1. april 2013. 
 
Arbeidet skulle være ferdig 30. april 2013. Peder Ås betalte imidlertid ikke skredder Søm som 
avtalt, men lurte på om han ikke kunne sende buksene til Søm likevel i begynnelsen av april 
slik at Søm kunne få begynt å sy. Pengene skulle han nok få etter hvert. Etter litt frem og 
tilbake gjorde Søm det klart den 8. april 2013 at Peder Ås ikke fikk levere buksene til ham 
hvis han ikke var innstilt på å betale samtidig. Peder hadde penger, men han brukte dem i 
stedet til å spekulere på børsen. 

 
Lars Holm solgte 15. april 2013 de 1000 buksene han hadde kjøpt av Peder Ås videre til Hans 
Tastad for kr 440 000. Den 3. juni 2013 betalte Lars Holm kjøpesummen til Peder Ås som 
avtalt. 

 
Peder Ås hadde hatt en lykkelig hånd på børsen i mai 2013, men i begynnelsen av juni gikk 
det galt, og han ble slått konkurs 14. juni 2013. Han var da håpløst insolvent. Buksene lå 
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fremdeles på lageret. Buksene lå i pappesker som var stablet på fire paller. På den ene siden 
av to av pallene, med til sammen 1000 bukser, sto det skrevet tvers over eskene med tykk tusj 
«Vold». På den andre pallen var det ingenting tilsvarende. Det var ikke andre bukser på 
lageret. 

 
Lars Holm krevet 1000 bukser utlevert av boet under henvisning til sin avtale med Peder Ås. 
Boet bestred kravet og hevdet at Lars Holm ikke kunne få noen fortrinnsstilling ved å ha 
betalt kjøpesummen. Dessuten anførte boet at det ikke før konkursen var klarlagt hvilke av 
buksene som var solgt til ham. 

 
Oppgåve 13: Byggjematerialsaka 

 
I november 2012 hadde Peder Ås fått i oppdrag å bygge en hytte for Ole Vold på en tomt Vold 
hadde i Strandbygda. Arbeidet skulle skje etter regning. Ås regnet med å sette opp hytta så 
snart været ble brukbart våren 2013. Ås hadde det meste av de materialene han trengte, på sitt 
eget lager. Så snart Ås hadde fått oppdraget, ble han enig med Vold om å kjøre materialene til 
byggetomten, hvor de ble lagret under en presenning. Ås syntes således at det var praktisk å 
ha dem der hvor de skulle brukes, slik at han kunne begynne å bygge så snart været tillot det. 

 
I mars 2013 ble det åpnet konkurs i boet til Vold. Overfor boet, som ikke i noe fall var 
interessert i å tre inn i Volds avtale med Ås, forlangte Ås å få tilbakelevert de materialer som 
var lagret på Volds eiendom. Boet avviste kravet. 

 
Oppgåve 14: Sjøgløtt-saka 

 
Peder Ås kjøpte eiendommen «Sjøgløtt» i Strandbygda, en mils vei fra Lillevik, i 2008. 
Eiendommen var på fem dekar med et lite, gammelt bolighus, og lå nær sjøen på en pen, 
vestvendt tomt. Av kjøpesummen, som var på kr 700 000, hadde Ås kr 400 000 i kontanter. 
De resterende kr 300 000 lånte han i Lillevik Sparebank, mot førsteprioritets pant i 
eiendommen, tinglyst 1. desember 2008. Han planla å bygge et nytt bolighus på «Sjøgløtt», 
men ble inntil videre boende i sin gamle leilighet i Lillevik. Ås var eier av Lillevik 
Trevarefabrikk, og det var for tiden for mye å gjøre i fabrikken til at han hadde tid til å tenke 
på egen boligbygging. 

 
I august 2009 lånte Ås kr 350 000 i Privatbanken til anskaffelse av nytt maskineri til 
fabrikken. Lånet ble sikret med en panterett i «Sjøgløtt», tinglyst 20. august 2009. 

 
Utover i 2011 og 2012 fikk Lillevik Trevarefabrikk betydelige likviditetsproblemer. Ås kom 
til at han ikke hadde annet å gjøre enn å selge «Sjøgløtt». En avisannonse i september 2012 ga 
god respons. Ås fikk blant annet svar fra Lars Holm og ble enig med ham om at Holm skulle 
kjøpe eiendommen for kr 1 000 000. Holm, som ønsket å bruke eiendommen til sommerbolig, 
var imidlertid ikke interessert i å overta den ennå. Ås og Holm ble derfor enige om at Holm 
skulle betale kr 250 000 som forskudd, og at restbeløpet kr 750 000 skulle betales sommeren 
2013 mot tinglyst skjøte. For forskuddsbeløpet kr 250 000 utstedte Ås et pantebrev til Holm 
med sikkerhet i «Sjøgløtt». Pantebrevet ble tinglyst 15. oktober 2012, idet 
tinglysingssekretæren på sorenskriverkontoret overså at den bare var undertegnet av ett 
vitterlighetsvitne. 

 
Den 19. oktober 2012 tok kommunekassereren i Lillevik utlegg i «Sjøgløtt» for kr 125 000, til 
sikkerhet for Peder Ås´ restskatt for 2011. Utlegget ble tinglyst 25. oktober. 

 
Av det forskuddsbeløp Holm hadde betalt, brukte Ås kr 150 000 til betaling av forfalt gjeld. 
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De gjenværende kr 100 000 brukte han til kjøp av ny bil, som kostet kr 200 000. De 
manglende kr 100 000 lånte han i Privatbanken 1. november 2012. Det lånet han hadde i 
Privatbanken fra før, var nedbetalt til kr 200 000, og han ble enig med banksjefen om at den 
panteretten banken allerede hadde i «Sjøgløtt», kunne være sikkerhet også for det nye lånet. 

 
I februar 2013 begjærte Lillevik Sparebank tvangssalg av eiendommen. Den ble solgt ved 
medhjelpersalg i april 2013 for kr 600 000. Lånet i Sparebanken var da fortsatt på kr 300 000. 

 
Det oppsto tvist om fordelingen av salgssummen. 

 
Kommunen gjorde gjeldende at Lars Holm ikke kunne gjøre noen rett gjeldende etter 
pantretten på kr 250 000, da denne ikke var formelt i orden og derfor ugyldig. Holm avviste 
dette og anførte at han hadde vært ukjent med manglene ved pantebrevet. Dessuten medførte 
hans avtale med Ås at det nå var han som var eier av eiendommen, og da kunne det ikke i noe 
fall tas utlegg i den til sikkerhet for Ås´ restskatt. Kommunen fastholdt utlegget. 

 
Under forutsetning av at Holms panterett og kommunens utlegg sto seg, hevdet begge at bare 
kr 200 000 av gjelden til Privatbanken kunne ha prioritet foran deres pant. Kommunen gjorde 
også gjeldende at dens skattekrav måtte få prioritet foran Holm. Dette godtok ikke Holm. 
Privatbanken bestred kravene fra Holm og kommunen. Den mente å ha prioritet foran dem 
begge. 

 
Oppgåve 15: Lillevik Bil AS 

 
Peder Ås hadde i mange år arbeidet som aksjemegler. Som følge av finanskrisen hadde 
imidlertid Peder mistet jobben. Han levde nå av det han tjente som daytrader, det vi si at han 
selv spekulerte i aksjemarkedet med de pengene han hadde tilgjengelig. Peders suksess var 
imidlertid noe begrenset, og økonomien var derfor blitt stadig dårligere. 

 
Peder var imidlertid opptatt av å «holde fasaden» utad. Den bilen han i øyeblikket disponerte, 
var allerede blitt 3 år gammel, og Peder var på utkikk etter en ny. Han ønsket i utgangspunktet 
å kjøpe en ny Audi A7 til 800 000 kroner. Med Peders økonomi fikk han imidlertid ikke lån. 
Lillevik Bil AS ville likevel tilby ham å leie en A7. Peder skulle betale 18 000 kroner per 
måned i 5 år. Totalt ville han da ha betalt 1 080 000 kroner i leie for bilen, og da skulle han 
vederlagsfritt få overta den. Peder måtte selv stå for alle utgifter på bilen i leieperioden, som 
for eksempel forsikring, årsavgift, vedlikehold og eventuelle reparasjoner. 

 
Peder havnet etter hvert i mer trøbbel økonomisk. Han hadde blant annet begynt å gamble, og 
skyldte etter hvert betydelige summer til Ole Vold, som var høyt oppe i hierarkiet i den lokale 
motorsykkelklubben. Etter et pokerlag en sen kveld i mai 2010 var gjelda kommet opp i en 
halv million kroner, og Ole så strengt på Peder og sa at dette kunne ikke fortsette. Peder, som 
hadde lest mye om motorsykkelklubber og deres kriminelle virksomhet i avisene den seneste 
tiden, ble lettere skremt av Oles inntrengende blikk. Han spurte derfor om ikke han kunne 
overdra Audien sin til Ole som oppgjør for den utestående gjelden. Dette aksepterte Ole, og 
dagen etter leverte Peder både bil, nøkler og underskrevet eierskiftemelding til Ole. Klok av 
erfaring med folk med spillegjeld sendte dessuten Ole en tekstmelding med 
registreringsnummeret på bilen til løsøreregisterets opplysningstjeneste, og fikk bekreftet at 
det ikke hvilte noen heftelser på bilen med dette registreringsnummeret. 

 
Noen uker senere fikk Ole Vold brev fra Statens vegvesen. Meldingen om eierskifte (såkalt 
«salgsmelding») som Peder Ås hadde fylt ut, kunne ikke godkjennes som grunnlag for 
endring av oppføring av eier i motorvognregisteret. 
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Det var nemlig Lillevik Bil AS som i registeret sto oppført som eier av bilen. Ole Vold tok 
derfor kontakt med Lillevik Bil. Motorsykkelklubbens faste advokat Morten F. Holm skrev til 
Lillevik Bil og forklarte hvordan Ole Vold var blitt eier av bilen, og at de derfor måtte bidra til 
å få ordnet opp i hva som var registrert i motorvognregisteret. Holm skrev at utleieavtalen i 
realiteten var et salg, og at eiendomsretten til bilen var gått over til Peder. Den eneste 
rettigheten Lillevik Bil kunne ha i bilen var et salgspant, jf. pantel. § 3-22, og slikt salgspant 
verken var uttrykkelig avtalt eller noe var registrert, var et eventuelt salgspant ugyldig. 

 
Gjennom sin advokat bestred Lillevik Bil at Ole Vold var blitt eier av bilen. Bilen tilhørte 
Lillevik Bil, den var bare utleid til Peder Ås. At det var snakk om noe salgspant var bare tull. 
Og Ole Vold tilfredsstilte ikke vilkårene for godtroerverv. Han var for det første ikke i god tro, 
ikke bare løsøreregisteret hadde en sms-tjeneste, også motorvognregisteret hadde en slik 
tjeneste. Når det var så lett å få rede på eierforholdet, burde dette være undersøkt. Dessuten 
hadde han ikke gitt noe vederlag for bilen. Gjeldsforholdet var allerede vel etablert da bilen 
ble overlevert, og dessuten var det spillegjeld som uansett ikke kunne kreves inn, jf. strl. ikrl. 
§ 12. Og siden det ikke var noen ytelse mot ytelsesituasjon, tilsa heller ikke hensynene bak 
godtroloven § 1 at Ole Vold kunne gjøre noe godtroerverv. Det ville være en tilfeldig fordel 
for ham. 

 
Oppgåve 16: Flatskjermsaka 

 
Martine Kirkenær driver næring med bl.a. utleie av fjernsyn og diverse annet løsøre. Peder Ås 
er aleneforsørger for sin 17-årige sønn Lars Ås, og begge ønsket en ny stor flatskjerm-TV i 
forbindelse med TV2 sin storsatsing på norsk fotball fra og med sesongen 2006. Løsningen 
ble å leie et fjernsyn fra Martine. Leieavtalen ble inngått 10. april 2006, akkurat tidsnok til å 
få med seg overføringen fra Fredrikstad - Brann samme kveld. 

 
Fredag 12. mai reiste Peder til Sandefjord for å se kampen Sandefjord – Brann dagen etter. 
Sønnen Lars ble igjen hjemme, og hadde et desperat ønske om å se mesterligafinalen 17. mai 
mellom Arsenal og Barcelona i Paris. Reisen ville koste noen tusen, og i tillegg måtte han 
kjøpe kampbillett på svartebørs. Den eneste løsning han så på dette problemet, var å selge det 
flotte flatskjerm-fjernsynet som faren hadde leiet fra Martine. 

 
Den 13. mai solgte Lars fjernsynet til brukthandler Åse Åsen. Lars så ut som om han var langt 
eldre enn 17 år, og forfalsket sin legitimasjon, slik at Åse hadde all grunn til å tro at han var 
22 år. Åse manglet lagerplass. Hun sa derfor til Lars at han kunne levere fjernsynet til sin 
venninne Kari Holm, som en kort periode skulle oppbevare dette på vegne av Åse. Kari var en 
av Peder Ås’ mange kvinnebekjentskaper, og hun stusset over at 17-årige Lars solgte 
fjernsynet, men i miljøet rundt Peder var det ikke god tone å stille for mange kritiske 
spørsmål. Hun slo seg til ro med at alt sikkert var i orden. Kari oppbevarte fjernsynet noen 
uker, inntil hun den 1. juni leverte det til Åse Åsen, som stilte fjernsynet ut for salg i 
forretningen sin. 

 
Martine Kirkenær var vant til at en del av løsøret hun leiet ut, ble solgt til brukthandlere. På en 
rutinesjekk hos Bergens brukthandlere den 2. juni 2006 så hun hos Åse Åsen at fjernsynet 
Peder Ås hadde leiet var utstilt for salg. Martine rettet umiddelbart krav mot Åse Åsen om at 
Åse måtte levere fjernsynet tilbake til seg. Åse Åsen avviste dette kravet bryskt. Peder Ås fikk 
vite at sønnen hadde solgt fjernsynet og fikk høre om konflikten mellom Martine og Åse, men 
engasjerte seg ikke i saken. Peder hadde mer enn nok med å skaffe seg penger til å kunne 
reise til Trondheim for å se storkampen Rosenborg – Brann den 5. juni. 
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Oppgåve 17: Paradisbukta 
 
Peder Ås hadde økonomiske vansker. Han hadde flere lån i Pengebanken, og etter hvert greide 
han ikke å betale renter og avdrag i tide. I et møte med filialsjefen den 10. januar 2005 gikk 
Peder med på å pantsette en hytteiendom – «Paradisbukta» – som han hadde, for et 
misligholdt lån på 500 000 kroner. I møtet skrev han under et pantebrev på denne summen, 
men ved en feil ble pantebrevet ikke sendt til tinglysing straks. 

 
Dagen etter møtte Peder Marte Kirkerud. Hun hadde tidligere sagt at hun var interessert i å 
kjøpe hytta av Peder, for hun hadde arvet penger. Nå skrev de under en avtale om at Marte 
kjøpte hytta for 600 000 kroner, og at Marte skulle ta over hytta 14. januar 2005 mot fullt 
oppgjør. Oppgjøret kunne de greie selv, mente Peder, for det var rimeligere. Han bad Marte 
føre pengene over til hans konto i Kredittbanken den 14. januar 2005, så skulle han tinglyse 
skjøte til Marte. Marte førte over pengene som avtalt, og Peder brukte dem straks til 
nedbetaling av gjeld i Kredittbanken. 

 
Marte var en kjenning av filialsjefen i Pengebanken, og hun fortalte ham om hyttekjøpet den 
16. januar 2005. Hun nevnte også hvor mye hun hadde betalt. Filialsjefen sa ikke noe til 
Marte om pantebrevet Peder hadde skrevet under, men filialsjefen fikk hastverk og sendte 
pantebrevet til tinglysing samme dag. Det ble tinglyst med 17. januar 2005 som 
dagbokføringsdato. 

 
Tidlig i januar hadde Pengebanken krevd utlegg for et annet krav på 200 000 kroner som ikke 
var sikret med pant. Filialsjefen ringte 16. januar 2005 til namsmannen og gjorde 
oppmerksom på at hytta kunne være et passende dekningsobjekt. Namsmannen tok utlegg i 
hytta for 200 000 kroner den 18. januar 2005, og utlegget ble sendt til tinglysing. Det kom inn 
til tinglysingskontoret den 21. januar 2005, samme dag som skjøtet fra Peder til Marte kom 
inn. Begge dokumenter ble tinglyst med 21. januar 2005 som dagbokføringsdato. 

 
Marte mente at hun ikke behøvde å respektere noen panterett for banken i en situasjon som 
denne. Banken kjente til at hun hadde kjøpt og betalt hytta, og da kunne ikke banken tinglyse 
pantebrev eller utlegg etterpå, mente hun. Banken mente på sin side at Marte måtte respektere 
både pantebrevet og utlegget. 

 
Hos Peder var det ikke penger å hente. 
 
Oppgåve 18: Nisjøen 

 
I 

Nisjøen hytteområde lå herlig til i hjertet av et stort fjellområde. Det var flere hundre hytter med 
selveiertomter. Atkomsten var via flere mil lange fjellveier eid av Aktieselsabet Østfosen 
Cellulosefabrik over deres store eiendommer. 
 
De første tomtene på Nisjøen ble lagt ut allerede på 1880-tallet, men den siste, store 
hytteutbyggingen skjedde 1960-63. Hytteutbyggingen ble en stor suksess. Men 
cellulosefabrikken gikk det etter hvert dårlig med. I 2016 var virksomheten redusert til å eie 
fjellområdene omkring Nisjøen, som imidlertid var vernet og hadde liten verdi. Rettigheter til 
jakt og fiske tilhørte fra gammelt av bygdas befolkning. 
 
Våren 2016 ga Crookskoven interessentselskab AS aksjeeierne i Østfosen et godt bud på 
aksjene, tatt i betraktning at de var lite verd, og alle solgte. Allerede etter kort tid begjærte 
Crookskoven oppbud, og konkurs ble åpnet 1. september 2016. Den helt dominerende 
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kreditoren var Trude Rask, som også var hovedaksjonær i Crookskoven. Hun hadde gitt et større 
lån til Østfosen, men pengene fantes ikke lenger i boet.  
 
Da konkurs var åpnet, krevde Østfosen at hytteeierne på Nisjøen måtte kjøpe en veirett for å 
kunne fortsette å kjøre til og fra hyttene. Prisen de forlangte var særdeles høy. Det var enighet 
om at hytteeierne hadde en veirett i forhold til Østfosen, men denne var ikke nedfelt skriftlig noe 
sted, og var ikke tinglyst. Retten kunne imidlertid ikke gjøres gjeldende mot Østfosens 
konkursbo på grunn av manglende rettsvern, hevdet boet. 
 
Hytteierne pekte på at lovgrunnen for kreditorekstinksjon ikke slo til her, og at konkursboets 
innsigelser i alle fall måtte være ekstingvert når hytteeiendommene hadde blitt kjøpt i god tro i 
årenes løp. Alle hyttene var omsatt en eller flere ganger, med unntak av Kari Holms hytte. Men 
den hadde hun fått utlagt på skifte som ledd i et større arveoppgjør, og hun mente det måtte 
likestilles med et salg. Endelig pekte de på at hevdsl. § 5, jfr. § 7, ikke var til hinder for hevd, og 
at hevd står seg uten tinglysing som lovbestemt rettighet. 
 
Det var ikke mulig å bringe på det rene hvorfor veirettighetene ikke var tinglyst. Men en av 
tomtekjøperne som hadde kjøpt et stort landområde da det kom opp for salg i 1880-årne, Søren 
Jaalebæk, hadde vært en stortingsmann kjent for sin kamp mot offentlige avgifter. Fra 
Stortingstidende kunne en se at han hadde fremhold nettopp utgiftene ved tinglysing som noe 
enhver borger var i sin fulle moralske rett til å unngå så langt det lot seg praktisk gjøre. Jaalebæk 
var jurist og vel kjent med tinglysingssystemet. 
 
På denne tiden ble enkelte andre forhold omkring Crookskoven etterforsket av Økokrim. Da 
Trude Rask i denne forbindelse ble spurt om det som hadde skjedd mellom Østfosen og 
hytteeierne var et ledd i en plan hun hadde da Østfosen ble kjøpt, nektet hun å svare. 
 
Kunne Østforsen konkursbo kreve at hytteeierne kjøpte seg veirett på nytt? 
 

II 
Østfosens konkursbo gjorde også gjeldende at boet kunne beslaglegge et tilstøtende område, 
Nisjøen vest. Dette området, som lå vest for vannskillet, var i 1723 blitt overdratt til 
brukseierforeningen, Nisøens Brugseierforening,i nabodalen av Østfosens rettsforgjengere. Men 
salget hadde aldri blitt tinglyst. Det fremgikk av gamle papirer at man anså tinglysing helt 
unødvendig og som bortkastede penger, da man forventet at en utmarkskommisjon snart skulle 
gå opp grensene. Men utmarkskommisjonen trakk aldri opp grensene i dette området, og 
avsluttet arbeidet sitt i 1775. 
 
Området var senere utparsellert til hyttetomter. Østfosen hadde samtykket til tinglysingene som 
grunnbokshjemmelshaver, men ikke stått som selger. Østfosens konkursbo gikk nå til sak mot 
de enkelte hytteeiere. 
 
Østfosen innrømmet at de bare var pro forma eier av Nisjøen vest, men fremholdt at de likevel 
kunne påberope seg reglene om kreditorekstinksjon (tingl. § 23). Hytteeierne i Nisjøen vest 
pekte på at boet ikke kunne få større rett enn konkursskyldneren. Dessuten pekte det på to 
forhold rekken av overdragelser i historien fra 1723 til utparsellering av hyttetomter som måtte 
føre til at Østfosens konkursbo uansett ikke kunne ekstingvere: 
 

• For det første ble hele området arvet i 1825 av Hansine Jacobine Mogenfeldt. 
Eiendommen var en av tre eiendommer som var nevnt fares testamente, og hun arvet 
bare disse eiendommene. 
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• For det andre ble den daværende eieren, Nisøens Brugseierforening, i 1860 slått sammen 
med Bilit Brugseierforening, og i overdragelsesdokumentet sto det at Nisøens 
Brugseierforening skulle opphøre å eksistere, og alle eiendeler heretter tilhøre Bilit 
Brugseierforening. Når Nisøens Brugseierforening på dette tidspunktet ikke eide Nisjøen 
vest, men bare var eier pro forma, fikk Bilit Brugseierforening og dens rettsetterfølgere 
ingen rettigheter til Nisjøen vest som kunne danne grunnlag for Østfosens bos 
ekstinksjon. 

Følgen av disse overdragelsene var at om noe konkursbo kunne ekstingvere eiendomsretten til 
Nisjøen vest, var det iallfall ikke Østfosens konkursbo, fremholdt hytteeierne. 
 
Østfosens bo pekte på at grunnbokshjemmelen til Nisjøen vest tross alt var overdratt til Østfosen 
bl.a. via Mogenfeldt og Bilit, og at dette var tilstrekkelig for at boet nå kunne ekstingvere. 
Hytteeierne i Nisjøen vest pekte på at grunnbokshjemmelen var irrelevant ved 
kreditorekstinksjon. 
 
Partene var enige om at gjeldende rett før tinglysingsloven var irrelevant. 
 
Oppgåve 19: Holm Holding 
 
Brødrene Lars og Ludvig Holm eide hver 50 % av aksjene i investeringsselskapet Holm Holding 
AS etter å ha arvet aksjene fra sine avdøde foreldre. Selskapets styre bestod av de to brødrene. 
Selskapet eide tre kontoreiendommer i Lillevik, samt en portefølje av børsnoterte aksjer og 
statsobligasjoner. Siden ingen av brødrene var interessert i å drifte eiendommene, besluttet 
selskapets styre at eiendomsporteføljen skulle søkes solgt. 
 
Vinteren 2014 kom selskapet etter hvert i kontakt med Peder Ås. Ås var et kjent navn som følge 
av en rekke vellykkede kjøp og salg av næringseiendom i Storvik gjennom selskapet Ås Invest 
AS, hvor han var eneste aksjonær og daglig leder. Holm Holding og Ås ble etter hvert enige om 
at Ås skulle bistå selskapet med å selge eiendomsporteføljen for et honorar tilsvarende 1 % av 
salgssummen. 
 
Etter forslag fra Ås besluttet Holm Holding å overdra eiendommene etter aksjelovens regler om 
fisjon til det nyopprettede datterselskapet Lillevik Næringseiendom AS (LNE). Overdragelsen 
ble ikke tinglyst av hensyn til å unngå å måtte betale dokumentavgift. Selskapet hadde etter 
stiftelsen en aksjekapital på 100 millioner kroner. Etter stiftelsen ble 1 % av aksjene i 
datterselskapet overdratt til Ås Invest AS, slik at 1 % av salgssummen skulle tilfalle ham ved 
salg av samtlige aksjer utstedt av LNE. På denne måten ville Ås få sine 1 % av salgssummen. 
 
Ås hadde tro på at etterspørselen etter leie av kontorlokaler i Lillevik ville øke betraktelig de 
neste årene. Brødrene Holm ble overbevist av Ås’ argumenter, og styret i Holm Invest besluttet 
derfor at aksjeposten i LNE skulle beholdes noen år før selskapet ble forsøkt solgt. 
 
Siden det var nødvendig å renovere noen av kontorlokalene i løpet av denne perioden, inngikk 
LNE en avtale om en trekkfasilitet (kassekreditt) på 50 millioner med Storvik Bank for å sikre 
tilgang til likviditet. Siden Ås hadde et godt forhold til den kundeansvarlige i banken og 
vedkomne delte hans klokkertro på markedet i Lillevik, gikk banken med på å ikke stille krav 
om at kassekreditten ble pantesikret. Avtalen inneholdt imidlertid følgende bestemmelse: 
 

«Låntaker forplikter seg til å avstå fra enhver eiendomsoverdragelse med mindre 
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skriftlig samtykke er innhentet fra Långiver.» 
 
Høsten 2014 begynte oljeprisen å falle. Dette gikk spesielt hardt utover næringslivet i Lillevik. 
Flere konkurser blant lokale selskaper i de påfølgende årene resulterte i en drastisk nedgang i 
etterspørselen etter kontorlokaler i Lillevik. Blant annet gikk to av LNEs leietakere konkurs i 
denne perioden. Bortfallet av leieinntekter resulterte i at LNE fikk likviditetsproblemer. Våren 
2016 hadde selskapet trukket hele beløpet på kassekreditten og hadde derfor behov for tilførsel 
av likviditet fra andre kilder. Etter diskusjoner mellom Ås og brødrene Holm ble det oppnådd 
enighet om at Holm Holding skulle kjøpe tilbake én av eiendommene for 20 millioner kroner, 
som tilsvarte eiendommens markedspris på dette tidspunktet. Kjøpet ble ikke tinglyst, siden 
Holm Holding allerede hadde grunnbokshjemmel til eiendommen. 
 
Soliditets- og likviditetssituasjonen i Ås Invest var også anstrengt på dette tidspunktet. Ås 
beholdt imidlertid fatningen, siden han antok at han kunne oppnå en god pris ved salg av en 
aksjepost i et annet selskap. Imidlertid hadde selskapet et akutt behov for likviditet for å 
overholde selskapets gjeldsforpliktelser. På vegne av LNE brukte han derfor 9 av de 20 
millionene på å gi Ås Invest et lån. Noen avtale ble aldri skrevet, men Peder så for seg at 
pengene skulle betales tilbake når likviditeten i Ås Invest var bedre «en gang i fremtiden». Ås 
opprettet en konto i Ås Invests navn hos Storevik Bank som pengene ble overført til. Ås så ingen 
grunn til å informere Holm Holding om overføringen.  
 
Det viste seg at Ås hadde vært altfor optimistisk med tanke på aksjepostens verdi. Tvert i mot 
var Ås Invest på dette tidspunktet insolvent. Storvik tingrett besluttet ved kjennelse 1. desember 
2016 at konkurs skulle åpnes i Ås Invest etter begjæring fra en av selskapets øvrige 
bankforbindelser.   
 
Senere samme år var likviditetssituasjonen i LNE så anstrengt at selskapet misligholdt en 
rentebetaling under kassekreditten med Storvik Bank. Selskapet hadde brukt opp alt av 
kontanter og selskapets gjeld oversteg nå dets eiendeler. Etter kortvarige forhandlinger besluttet 
Storevik Bank at banken så seg best tjent med å heve låneavtalen (kassekreditten) og begjære at 
LNE ble tatt under konkursbehandling. Ved Lillevik Tingretts kjennelse 15. januar 2017 ble 
begjæringen tatt til følge.  

 
*** 

Bobestyreren i konkursboet til LNE oppdaget raskt at selskapet hadde solgt eiendommer til 
Holm Holding og overført penger til Ås Invest. Konkursboet besluttet å ta beslag i 
eiendommene som var solgt tilbake til Holm Holding av LNE. Det ble gjort gjeldende flere 
alternative rettsgrunnlag for dette kravet. For det første var ikke salget tinglyst. For det andre 
utgjorde salget et brudd på aksjeloven § 3-8 siden salgsavtalen ikke var behandlet av 
generalforsamlingen i LNE i tråd med bestemmelsens prosessuelle krav. For det tredje innebar 
salget et brudd på overdragelsesforbudet i låneavtalen med Storvik Bank. Forbudet måtte gå 
foran kjøpsavtalen siden det var avtalt forut for avtalen om kjøp av eiendommen. Av denne 
grunn var overdragelsen av eiendomsrett uten virkning. 
 
Holm Holding motsatte seg konkursboets beslag. Det ble gjort gjeldende at kjøpet hadde 
rettsvern uavhengig av tinglysning, siden A aldri overførte grunnbokshjemlene til LNE og 
derfor allerede hadde grunnbokshjemmel da eiendommene ble kjøpt tilbake. Videre var det ikke 
nødvendig å behandle avtalen på generalforsamling, i og med at det ikke er noe 
oppsiktsvekkende at et selskap som LNE selger eiendom til markedspris. Når det gjaldt 
overdragelsesforbudet i låneavtalen ble det gjort gjeldende at en slik avtalebestemmelse er uten 
betydning for LNEs erverv. 
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*** 

Det oppstod også tvist mellom konkursboet til LNE og konkursboet til Ås Invest. Med 
henvisning til aksjeloven §§ 3-6 og 3-7 ble det gjort gjeldende av førstnevnte konkursbo at 
kontantoverføringen utgjorde en ulovlig utdeling og at konkursboet til Ås Invest av denne grunn 
pliktet å overføre 9 millioner kroner til LNEs konkursbo. Konkursboet til Ås Invest motsatte seg 
kravet.  
 


	Oppgåve 1: Høvelsaka
	Oppgåve 2: Hjørneskapsaka
	Oppgave 3: Lånehaisaka
	Oppgåve 4: Saka om den smarte forretningsmannen
	Oppgåve 5: Fjellbo-saka
	Oppgåve 6: Fjellbo-saken – the case continues…
	Oppgåve 7: Tomtesaka
	Oppgåve 8: Gjeldsbrevlova
	Oppgåve 9: Dommar om ulovfesta ekstinksjon
	Oppgåve 10: Vegstripesaka
	Oppgave 11: Roklubben
	Oppgåve 12: Buksesaka
	Oppgåve 13: Byggjematerialsaka
	Oppgåve 14: Sjøgløtt-saka
	Oppgåve 15: Lillevik Bil AS
	Oppgåve 16: Flatskjermsaka
	Oppgåve 17: Paradisbukta
	Oppgåve 18: Nisjøen
	Oppgåve 19: Holm Holding

