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OPPGAVE I 

Marte Kirkerud startet i 2008 opp et eiendomsmeglerfirma i Lillevik. Hun ble eier av selskapet 

Fjordgløtt AS, og dette selskapet inngikk alle kontrakter og ble innehaver av 

eiendomsmeglervirksomheten. Det ble inngått leiekontrakt i Strandpromenaden 1 for flotte 

kontorlokaler, og det ble straks innkjøpt designmøbler både til kontorene og møterommene samt 

topp moderne datautstyr. Videre ble det inngått ansettelseskontrakter mellom Fjordgløtt AS som 

arbeidsgiver og Marte som ansatt. Dessuten ble det inngått en rekke kontrakter knyttet til drift av 

selskapet, herunder med regnskapsfirma og firmaer som leverte nødvendige dataløsninger. 

Virksomheten gikk svært godt fra første stund, og allerede i 2009 ble det nødvendig å ansette tre 

meglere til. I 2011 var Fjordgløtt AS vokst til å bli det største eiendomsmeglerkontoret i Lillevik; 

selskapet hadde blitt kåret til årets gasellebedrift i Dagens Næringsliv, og Marte ble kåret til beste 

megler i Lillevik.  

I april 2012 ble Marte kontaktet av Lillevik Sparebank med forespørsel om hun var interessert i å 

selge eiendomsmeglervirksomheten. Banken hadde lenge tenkt på å starte opp meglervirksomhet 

og så det som en klar fordel å kunne overta en etablert virksomhet. Banken holdt dessuten til i 

nabobygget, og det ville være hensiktsmessig om meglervirksomheten kunne fortsette i de 

eksisterende lokalene. Banken ønsket å overta hele virksomheten i Fjordgløtt AS, altså alle 

kontrakter, både med ansatte, kunder og med ulike leverandører og inventar og annet utstyr som 

ble brukt i virksomheten, samt firmanavnet. Banken tilbød kr 10 millioner for hele virksomheten, 

forutsatt at Marte forpliktet seg til å fortsette meglervirksomheten for ny eier. Marte ble svært 

entusiastisk til tilbudet og bekreftet raskt at hun ville selge virksomheten i Fjordgløtt AS. Banken 

gjorde Marte oppmerksom på at alle som selger noe har opplysningsplikt, og spurte om det var 

negative forhold knyttet til det som skulle selges, som hun ønsket å opplyse om. Marte kom ikke på 

noe. 

Siden det var firmaet Fjordgløtt AS som var eier av virksomheten og hadde inngått alle de 

kontraktene som skulle overføres, ble partene enige om at Fjordgløtt AS også skulle stå som selger 

av virksomheten. Det ble i tråd med dette inngått en enkel overdragelsesavtale 5. mai 2012, hvor 

Fjordgløtt AS var selger og Lillevik Sparebank kjøper av virksomheten. Alle Fjordgløtt AS sine 

kontraktsparter aksepterte overdragelsen. 

Den 15. juni 2012 stod det en artikkel i Lilleviksposten om et søksmål reist av en stor investor i 

Lillevik, Hans Tastad, mot Marte Kirkerud. Bakgrunnen var at Tastad hadde tapt mer enn kr. 100 

millioner på eiendomsprosjektet Havgapet i Lillevik. Marte hadde vært engasjert av utbyggeren 
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Lars Holm til å selge både leiligheter, hytter og et enormt spaanlegg, samlet kalt Havgapet, og 

Tastad hadde valgt å kjøpe store deler av senteret med sikte på videresalg. Byggeprosjektet ble 

imidlertid fullstendig mislykket som følge av kvikkleire i grunnen. Utbyggeren Holm gikk konkurs 

og Tastad, som hadde forhåndsbetalt kjøpesummen, tapte store beløp. Han mente at Marte burde 

sjekket forholdene bedre før hun markedsførte Havgap-prosjektet, og anførte at hun hadde påført 

ham kr. 100 millioner i tap.  

Lillevik Sparebank kontaktet straks Marte og ba henne redegjøre for saken. Hun forklarte da at hun 

hadde mottatt et krav fra Tastad i april 2012, men at hun ikke hadde sett så nøye på det fordi hun 

aldri kunne tro at hun hadde gjort noe galt. Kravet virket helt surrealistisk! 

De neste månedene ble det mye skriverier i avisen om Havgapet-skandalen, og det var flere 

journalister som var kritiske til Martes innsats i denne saken. Det kunne virke som potensielle 

kunder leste avisen, fordi Marte merket en markant nedgang i antall oppdrag utover høsten 2012 

sammenlignet med tidligere år. Marte tenkte imidlertid at dette også kunne skyldes overgangen til 

Lillevik Sparebank fordi hennes eksklusive profil nå ble endret. 

Lillevik Sparebank var svært lite tilfredse med situasjonen. Hans Tastad var stor kunde i banken og 

han gjorde det helt klart for banksjefen at han vurderte å bytte bank som følge av at banken hadde 

knyttet til seg ”denne forferdelige megleren”, som han uttrykte det. Lillevik Sparebank fikk 

dessuten inntrykk av at eiendomsmarkedet var på vei nedover, og at eiendomsmeglerbransjen 

derfor ikke var så lukrativ. Alt i alt valgte banken medio november 2012 å heve kjøpsavtalen med 

Fjordgløtt AS og krevde kjøpesummen tilbakebetalt, mot at Fjordgløtt AS fikk tilbake hele 

meglervirksomheten. Begrunnelsen var at det var holdt tilbake informasjon om kravet mot Marte 

Kirkerud. Banken mente det var åpenbart at dette hadde negativ betydning for deres renommé og 

dermed for verdien av virksomheten. 

Fjordgløtt AS aksepterte at kjøpsloven regulerte salget av virksomheten, men bestred at det forelå 

noen mangel. At det var reist søksmål mot Marte Kirkerud, var ikke omfattet av noen 

opplysningsplikt. Kravet var ikke rettet mot Fjordgløtt AS, og selv om Hans Tastad skulle få 

medhold var det Marte som i tilfelle måtte betale. Marte var dessuten overbevist om å vinne saken 

mot Tastad, og følgelig ville et eventuelt omdømmetap bli svært kortvarig. Fjordgløtt AS pekte 

videre på at kjøpere har en undersøkelsesplikt, og banken kjente til at det var problemer i 

Havgapet-prosjektet fordi det hadde stått om kvikkleiren i avisen tidligere. Tastad var dessuten 

kunde i Lillevik Sparebank, og banken visste han hadde tapt penger. Lillevik Sparebank måtte også 

se av reklameplakater at Marte var megler i prosjektet, og banken burde da skjønt at her kunne det 

bli problemer.  

Videre bestred Fjordgløtt AS at vilkårene for heving var oppfylt. Det forelå ikke slikt mislighold 

som kunne begrunne heving, og et hevingsoppgjør etter kjøpslovens regler var ugjennomførbart. 

To av de ansatte hadde sluttet, og gårdeieren hadde valgt å si opp leiekontrakten som følge av all 

uroen rundt meglervirksomheten, både knyttet til konflikten med Tastad og med banken. Banken 

hadde kastet ut designmøblene for å få en mer jordnær profil tilsvarende den som var i 

banklokalene. Det var derfor ikke mulig å tilbakeføre virksomheten som den var. 

Drøft og avgjør de spørsmål oppgaven reiser. 
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Antatt tidsbruk: 4 timer 

OPPGAVE II 

Redegjør for i hvilken grad misligholdt opplysningsplikt kan lede til ugyldighet etter avtalerettslige 

regler. 

Antatt tidsbruk: 2 timer 
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Alf Petter Høgberg 

Faglig eksamensleder 


