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Praktikum 

Peder Ås er uføretrygdet etter en trafikkulykke som han fikk en million kroner i erstatning for. I 

2008 ble han invitert til en samtale med en kunderådgiver i sin lokale bank. Kunderådgiveren ville 

diskutere hvordan millionen som sto på sparekonto «kan investeres slik at den på best mulig måte 

sikrer hans fremtid etter ulykken». Peder fulgte kunderådgiverens anbefaling. Han kjøpte av 

banken en halv million i andeler i Eiendomsinvest I, et selskap som investerer i 

forretningseiendommer i utlandet. Kunderådgiveren opplyste at «investeringen er trygg, med 

utsikter til minimum 9 % årlig avkastning». Peder hadde et nytt møte med kunderådgiveren tre 

uker senere. Peder kjøpte av banken andeler i et lignende selskap, Eiendomsinvest II for den andre 

halve millionen. Peder mottok ikke noe informasjonsmateriale om Eiendomsinvest I i det første 

møtet, men fikk et prospekt med omfattende informasjonsmateriale for Eiendomsinvest II i det 

andre møtet. Han viste prospektet til sin sønn som var utdannet siviløkonom og lenge hadde 

oppmuntret faren til å investere pengene så han kunne «få noe mer ut av forsikringspengene enn 

den én og en halv prosent renten som for tiden tilbys på en sparekonto». 

I 2013 publiserte Dagens Næringsliv en artikkel med overskriften «Eiendomsinvest spiser opp 

pengene». En førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole viste at Eiendomsinvest I hadde 

langt høyere løpende driftsutgifter enn nødvendig. Han mente at det ble lite igjen til investorene. 

Finanstilsynet fant senere i 2013 at sparebanken alvorlig og systematisk hadde brutt lovgivningens 

krav til vern av investorene. Når det gjelder den type selskaper som Peder hadde investert pengene 

sine i, uttalte tilsynet at det er «tvilsomt at det kun er kundenes interesser det har vært fokusert 

på». Tilsynet fant det «betenkelig at andeler i selskaper med langt høyere løpende driftsutgifter enn 

nødvendig slik at det ble lite igjen til investorene, utgjør så stor andel av sparebankens samlede 

omsetning av investeringsprodukter». Tilsynet fant indikasjoner på at sparebanken «i sin 

investeringsrådgivning har anbefalt investeringer som har gitt sparebanken best inntjening». 

Tilsynet fant også at «måten omkostninger presenteres på kan være egnet til å villede kundene om 

de totale kostnader i investeringene» og påla sparebanken å gi klarere og mer balansert 

informasjon.  

Peder hadde mottatt en årlig avkastning på 2 prosent i gjennomsnitt siden fra 2008. Dette var for 

lite, syntes han, og han ønsket å trekke seg ut. Han instruerte sparebanken om å selge andelene i 

Eiendomsinvest I og Eiendomsinvest II. Sparebanken forklarte at markedet hadde falt med 75 

prosent siden 2008, og Peder fikk utbetalt et beløp på 250.000.  
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Senere i 2013 går Peder til advokat, og reiser sak mot sparebanken. Peder hadde tapt 75 prosent av 

forsikringsutbetalingen og fått vesentlig mindre avkastning enn han var forespeilet.  Advokaten 

hevder på Peders vegne at kjøpet av andelene i Eiendomsinvest I og Eiendomsinvest II skal heves, 

eller at det er ugyldig. Han hevder det er vesentlig mangel og avtalerettslig ugyldighet. Han 

påberoper seg forbrukerkjøpslovens bestemmelser og avtalelovens paragrafer 33 og 36. Han krever 

å få pengene tilbake og et beløp som tilsvarer den avkastningen han ble forespeilet (9 prosent).  

Han krever dessuten forsinkelsesrente.  

Sparebanken hevder investeringene ga gode muligheter for en høy avkastning og passet for en 

person i Peders situasjon. Peder hadde hatt tilstrekkelig tid til å tenke seg om og til å sette seg inn i 

informasjon om investeringene. Da Peder fikk prospektet for Eiendomsinvest II, burde han ha 

etterlyst prospektet for Eiendomsinvest I. Peder hadde et selvstendig ansvar for å sette seg inn i 

investeringen han valgte å foreta. De opplysningene han kunne fått gjennom prospektet, må 

domstolen således ta i betraktning. Under enhver omstendighet er Peders krav helt eller delvis 

foreldet.  

Drøft og avgjør de prinsipale og subsidiære rettsspørsmål oppgaven reiser. 
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