
UiO Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo

Side lav 3

EKSAMENSOPPGAVE

JUR 3000P DAG i
Høst 2013

Dato: Mandag i6. desember 2013

Tid: KL 10:00 — 16:00

Oppgave I

Solidbygg .AS ble opprettet 2010 for å stå for oppføringen av 15 borettslagsleiligheter for Lillevik
borettslag. I august 2010 inngikk Solidbygg AS avtale med Lillevik eiendomsmegling AS om salg av
de prosjekterte leilighetene. Leilighetene skulle selges til fast pris ved at kjøper undertegnet
akseptskjema på den oppgitte prisen og deretter inngikk formell kjøpekontrakt. Ferdigstillelse av
leilighetene var planlagt til november 2013.

Solidbygg AS hadde fra tidligere prosjekter erfaring med spekulanter som tegnet kontrakt om kjøp
av bolig, men som påførte selskapet store tap ved at de ikke hadde evne eller vilje til å gjøre opp for
seg. For å sikre seg mot at det ble inngått kontrakter med kjøpere som ikke kunne forventes å gjøre
opp for seg, fikk Lillevik eiendomsmegling AS av Solidbygg AS i oppdrag å innhente en
flnansieringsbekreftelse direkte fra den enkelte kjøpers bankforbindelse.

Den 17 oktober 2010 var første salgsdag og et stort antall interessenter hadde meldt seg på kontoret
til Solidbygg .AS, der også megler Hans Tastad fra Lillevik eiendomsmegling AS var til stede. En av
interessentene var Peder Ås. Ener å ha hilst på megler Tastad, trakk Ås og salgssjef Lars Holm hos
Solidbygg AS seg tilbake i et siderom for å forhandle om et mulig salg. Tastad tok seg i mellomtiden
av de øvrige interessentene.

Senere på dagen inngikk Peder Ås AS kontrakter med Solidbygg AS om kjøp av i alt fire leiligheter.
Peder Ås var foretakets eneeier og styreformann. I kontraktene ble det inntatt forbehold om at
dersom bekreftelse om finansiering ikke ble gitt fra bankens side, ville Solidbygg AS ha rett til å
fragå kontraktene. Etter salgsdagens slutt overlot Holm alle de kjøpekontrakter som var blitt
inngått denne dagen til megler Tastad.

Den 20 oktober 2010 ringte Holm til Lillevik eiendomsmegling AS ved Tastad, og anmodet ham
om “øyeblikkelig å ta kontakt med kjøpernes bankforbindelser for å besørge
finansieringsbekreftelse for hver enkelt av dem”.

Tastad var svært sliten etter alt arbeidet med salget av borettslagsleilighetene og fikk umiddelbart
etter samtalen med Holm et migreneanfall. Han hadde også dårlig tid, ettersom han denne dagen
hadde en visning vedrørende salg av en villa som han måtte rekke. Toppen ble nådd da han mottok
en telefon fra sin samboer, Marte Kirkerud, som kunne fortelle at hun var lei av ham og dro til
syden med en fyr hun hadde truffet på et diskotek dagen før. Da Tastad så gjennom kontraktene
rett etter samtalen med Holm, følte han seg ganske så redusert, og festet seg ikke ved at avtalen
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vedrørende Ås var inngått med foretaket Peder Ås AS som part. Han startet derefter umiddelbart
ringerunden med bankene.

Den første banken Tastad kontaktet var Storevik privatbank ASA, som var bankforbindelsen til
både Peder Ås og Peder Ås .AS. I telefonsamtalen leste Tastad det som sto på akseptskjemaet og
banken ble bedt om å “bekrefte finansieringen for de fire leilighetene”. Banken sendte samme dag
en e-post til Lillevik eiendomsmegling AS. E-posten hadde følgende ordlyd:

“Vi viser til telefonsamtale og sender som avtalt en bekreftelse på finansiering for Peder Ås. Peder
Ås har finansiering gjennom oss for kjøp av fire leiligheter i Lillevik borettslag, leilighetsnummer
99, 100, 101 og 102:

Nr 99: Innskudd NOK420.000, fellesgjeld NOK1.210.000

Nr 100: Innskudd NOK zwo.ooo, fellesgjeld NOK1.230.000

Nr 101 Innskudd NOK 450.000, fellesgjeld NOK1.230.000

Nr 102: Innskudd NOK 430.000, fellesgjeld NOK1.210.000”

Banken beregnet seg ikke noe vederlag i forbindelse med bekreftelsen.

Etter å ha gjort seg ferdig med ringerunden til bankene, ga Tastad Solidbygg AS ved Holm pr
telefon beskjed om at “alle bankene hadde avgitt finansieringsbekreftelser for sine respektive
kunder”. Noe mer snakk om bekreftelsene var det ikke.

Høsten 2012 kom Peder Ås AS, som tidligere hadde vært et veldrevet selskap med solide
overskudd, i en meget vanskelig økonomisk situasjon. Den i november 2012 varslet Peder Ås AS
Solidbygg AS om at selskapet ikke lenger hadde økonomisk evne til å overta leilighetene. Dette var
rett før Peder Ås AS i henhold til kontraktene var forpliktet til å betale hoveddelen av
kjøpesummene. Solidbygg AS foretok en kredittsjekk og fant at de gifte opplysningene var korrekte.

Solidbygg AS varslet umiddelbart Storevik privatbank ASA om hendelsesforløpet. De to partene ble
enige om at Solidbygg AS skulle foreta dekningssalg av leilighetene, noe som ble gjort.
Boligmarkedet var på den tid i negativ utvikling og dekningssalget endte med tap. Banken ga
uttrykk for at den måtte vurdere saken nærmere, men at den sannsynligvis ikke anså seg forpliktet
til å dekke tapet, NOK1.850.000.

Solidbygg AS viste til finansieringsbekreftelsen og fremmet i desember 2012 krav overfor banken
om at denne skulle dekke tapet. Banken bestred at det forelå noen forpliktelse, og viste i den
forbindelse til at den hadde avgitt bekreftelsen til fordel for Peder .Ås personlig, og ikke til fordel for
kjøperen, Peder Ås AS.

Drøft og ta stilling til om banken på grunnlag av denne innsigelsen kan si seg fri fra en eventuell
forpliktelse til å foreta finansiering av kjøpet.

For det tilfellet at banken fikk medhold i sin innsigelse på det anførte grunnlaget, gjorde Solidbygg
AS gjeldende erstatningsansvar overfor Lillevik eiendomsmegling AS.
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Lillevik eiendomsmegling AS bestred ikke tapets omfang, men anførte at de øvrige
erstatningsvilkårene ikke var opp~rlt.

Prinsipalt hevdet Lillevik eiendomsmegling AS at det ikke forelå ansvarsgrunnlag.

Subsidiært gjorde Lillevik eiendomsmegling AS gjeldende at det ikke forelå årsakssammenheng
mellom megler Tastad sin adferd og tapet. Dette ble begrunnet med at den
finansieringsbekreftelsen banken hadde avgitt, ikke kunne anses som en forpliktende erklæring fra
bankens side som Solidbygg AS kunne bygge noen rettigheter på. Det måtte uansett være adgang
for banken til å fri seg fra bekreftelsen i en situasjon som dette, hvor kjøpers økonomiske stilling i
ettertid endret seg så fundamentalt, anførte eiendomsmeglerforetaket.

Det var enighet mellom partene om at banken på det tidspunkt bekreftelsen ble avgitt til fordel for
Peder .Ås, den 20. oktober 2010, ville ha avgift en slik bekreftelse til fordel for Peder Ås AS, om den
hadde blitt forespurt. Meglerforetaket unnlot av denne grunn å gjøre gjeldende at det var
uforpliktet av erstatningskravet på det grunnlag at bekreftelsen var avgift til fordel for Peder Ås.
Denne innsigelsen skal derfor ikke behandles i eksamensoppgaven når det gjelder tvisten mellom
Solidbygg SS og Lillevik eiendomsmeglig AS.

Det var også enighet mellom partene om at banken ville ha nektet å yte lånet, hvis kjøper hadde
anmodet om lån høsten 2012, under henvisning til at de økonomiske forholdene vedrørende
kjøpers økonomi hadde endret seg, med den følge at kjøper ikke lenger var i stand til å ta over
leilighetene.

Drøft og ta stilling til om Solidbygg SS får medhold i sitt erstatningskrav overfor Lillevik
eiendomsmegling SS.

Oppgaven teller 4/6 ved sensuren.

Oppgave II

Redegjør for innholdet i de rettslige begrepene mislighold (kontraktsbrudd), bristende
forutsetninger og ugyldighet, herunder for rettsvirkningene som knytter seg til begrepene.

Oppgaven teller 2/6 ved sensuren.

Oslo, 05.12.2013
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