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KJENNELSE 

 

Etter begjæring fra Ørland Sparebank v/Inkassotjenester AS og Kongsberg Kommune 

besluttet Kongsberg tingrett tvangssalg av gnr. 8 bnr. 13 i Kongsberg kommune, jf. 

tvangsfullbyrdelsesloven § 11-9, og at salget skal gjennomføres ved bruk av medhjelper, jf. 

tvangsfullbyrdelsesloven § 11-12.  

 

Den oppnevnte medhjelperen Kongsberg Eiendomsmegling AS har utbudt salgsobjektet 

for salg. Høyeste bud er avgitt av Anders Aasen med kr 850.000,-. Det er framlagt 

finansieringsplan for budet, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-25 annet ledd. 

 

Ved brev av 04.03.2015 til retten har medhjelperen opplyst at saksøkeren har begjært det 

høyeste budet stadfestet. Vedlagt brevet fulgte også utkast til fordelingskjennelse. Brevet 

er sendt partene, kjente rettighetshavere og budgiveren, med opplysninger som nevnt i 

tvangsfullbyrdelsesloven § 11-29 bokstav a – f, og med opplysning om at innsigelse mot at 

budet blir stadfestet eller mot utkastet til fordelingskjennelse, må settes fram for retten 

innen to uker fra brevet ble sendt. 

 

Fristen er nå utløpt, uten at retten har mottatt innsigelser, verken til begjæringen om 

stadfestelse eller utkastet til fordelingskjennelse. 

 

Det foreligger en verditakst av eiendommen. Ifølge denne er salgsverdien kr. 800.000,-.  

 

Medhjelperen har foreslått slik fordeling av kjøpesummen: 

 

Forlodds: 

 

Rettsgebyr  

Godgjøring til medhjelper 

 19.092,00 

161.171,00 

   

Legalpant  43.045,00 

   
                                       Pålydende  Hovedstol    Renter/omk.   utlegg   

Ørland Sparebank   2.187.500,- 2.397.868,-  294.230,-     35.974,-  626.692,00 

 

   

   

Sum 850.000,00 

 

som stemmer med det budet som er begjært stadfestet. 
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Rettens vurdering 

 

Til stadfestelsen av budet: 

Den omstendighet at salget er et tvangssalg antas å ha en viss prisdempende effekt på 

størrelsen av budene, særlig ved at retten til å reklamere er begrenset, at budenes 

bindingstid er lengre enn ved frivillige salg, og at det hefter noe usikkerhet ved tidspunktet 

for tiltredelsen. Retten anser det ikke sannsynlig at fornyede salgsforsøk vil lede til større 

utbytte, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 bokstav a. 

 

Budet dekker samtlige heftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav, jf. 

tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 annet ledd bokstav b. Det foreligger heller ikke andre 

omstendigheter som hindrer stadfestelse, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 annet ledd 

bokstav c – f, og budet blir å stadfeste. 

 

Til fordelingen av kjøpesummen: 

Retten har ikke bemerkninger til forslaget til fordelingskjennelse, og godkjenner dette. 

Kjøpesummen fordeles som foreslått av medhjelperen, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 

§ 11-36. 

 

Oppgjørsdagen er  04.06.2015, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27 første ledd. 

 

Når stadfestelseskjennelsen er rettskraftig og kjøperen er blitt eier av formuesgodet, jf. 

tvangsfullbyrdelsesloven § 11-33, jf. § 11-31, kan retten på begjæring fra kjøperen 

overføre hjemmelen til formuesgodet. 

 

SLUTNING 

 

1. Budet på kr 850.000,-, avgitt av Anders Aasen ved tvangssalg av gnr. 8 bnr. 13 i 

Kongsberg kommune, stadfestes. 

2. Kjøpesummen ved tvangssalg av gnr. 8 bnr. 13 i Kongsberg kommune fordeles 

som vist foran. 

 

 

Benita Tjørn 

 

 

Kjennelsen kan ankes til lagmannsretten. Anke over stadfestelseskjennelsen må erklæres 

direkte for Kongsberg tingrett innen én måned fra den dagen kjennelsens ble avsagt. Anke 

over fordelingskjennelsen må erklæres direkte for Kongsberg tingrett innen én måned fra 

kjennelsen er forkynt. I forbindelse med anken må den ankende part betale ankegebyr på kr 

5160. 


