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KJENNELSE 

 

Det er besluttet tvangssalg av gnr. 8 bnr. 13 i Kongsberg kommune.  

 

Etter at medhjelper ble oppnevnt og salgsoppdraget påbegynt, har saksøkeren den 

07.03.2013 begjært at saksøkte m/husstand skal fravike salgsobjektet. Vedlagt begjæringen 

fulgte brev fra medhjelperen, som anfører at han har hatt kontakt med saksøkte. Hun har 

opplyst til medhjelper at hun overhodet ikke ønsker å samarbeide om salg av boligen. Hun 

vil ikke gi medhjelper tilgang til boligen så lenge hun lever. 

 

Begjæringen er forelagt saksøkte til uttalelse.     

 

Rettens vurdering 

Retten har mottatt svar fra saksøkte datert 15.04.2013. Hun har i likhet med da hun ble 

forelagt begjæringen om tvangssalg anført at hun er i en tvist vedrørende erstatning etter en 

yrkesskade. Denne skaden er årsaken til hennes økonomiske uføre. I likhet med hva retten  

redegjorde for i beslutningen om tvangssalg/medhjelpersalg datert 05.02.2013, kan ikke 

retten se at disse anførslene er relevante for avgjørelsen som nå skal tas. Retten nøyer seg 

med å vise til rettens beslutningen datert 05.02.2013 

 

Retten legger til grunn at saksøktes manglende vilje til å la medhjelperen få tilgang til 

salgsobjektet, vanskeliggjør salgsarbeidet i en slik grad at vilkåret for fravikelse etter 

tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14 er til stede. Retten tar til følge saksøkers begjæring og 

saksøkte må fravike salgsobjektet. 

 

 Saksøkeren har ikke krevd dekket sakskostnader. 

 

SLUTNING 

 

  Kirsten Leikny Femundsenden m/husstand fraviker gnr. 8 bnr. 13 i Kongsberg kommune. 

 

Arne Elling Dahl 

 

 

Avgjørelsen kan ankes til lagmannsretten. Vi viser til vedlagte Rettledning om 

ankeadgangen i sivile saker 

 

Anke må erklæres direkte for Kongsberg tingrett innen én måned fra kjennelsen er forkynt 

eller meddelt. 

 

Den som anker må betale ankegebyr på kr 5.160.  


