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Boligdrømmen AS har de siste 50 årene drevet kjøp og salg av eiendom, herunder 
boligoppføring til forbrukere. Selskapet er Storeviks største leverandør av hus, og 
kjent for å være en husleverandør av høy kvalitet. Lars Holm er både styreleder og 
daglig leder i selskapet. Holm er kjent for å være en jovial, men ambisiøs leder. 
Han bryr seg om sine ansatte og er opptatt av at Boligdrømmen AS alltid skal 
levere bolighus av ypperste kvalitet. Selskapet hadde pr. 2018 syv ansatte, og en 
omsetning på 65 millioner kroner. 
Ole Henriksen har bodd i Storevik hele sitt liv. Han har kone og to barn, og jobber 
som pilot. Henriksen og hans kone har lenge vært på utkikk etter den perfekte 
boligen for familien deres. Nylig hadde Henriksen arvet en tomt litt utenfor 
Storevik sentrum, hvor familien nå ønsket å oppføre drømmeboligen.  

Henriksen og hans kone benyttet store deler av våren 2017 til å besøke ulike 
nettsider for inspirasjon til boligoppføringen. Boligdrømmen AS hadde en 
tiltalende hjemmeside, samt at Henriksens far i en årrekke hadde skrytt av 
kvaliteten på egen bolig som i sin tid også var oppført av Boligdrømmen AS. I 
starten av mai 2017 tok Ole Henriksen derfor kontakt med Boligdrømmen AS ved 
Lars Holm, hvorpå det ble avtalt et møte mellom Boligdrømmen AS og Henriksen 
som fant sted den 20. mai 2017. I møtet ble Henriksen og hans kone svært 
begeistret for et ferdighus av typen «Olivia». Holm sa Boligdrømmen AS var i 
stand til å levere et tilbud og forslag til kjøpekontrakt i begynnelsen av juni 2017. 

Boligdrømmen AS holdt ord og i starten av juni mottok Henriksen forslag til 
kjøpekontrakt for ferdighuset «Olivia». Henriksen konfererte med sin kone, og de 
ble raskt enige om at «Olivia» var deres fremtidige drømmehus. Endelig skulle 
drømmen realiseres. Kjøpekontrakt ble signert 5. juni 2017, og avtalt kontraktsum 
var kr 6 500 000. Av kontrakten fremgikk det at ferdigstillelsesfristen skulle være 
365 dager regnet fra byggestart og at denne ikke skulle berøres av feriedager og 
helligdager i byggeperioden. Det ble videre avtalt at igangsettelse på 
byggeplassen skulle skje snarest mulig etter at kommunen hadde gitt 
igangsettelsestillatelse til prosjektet. Kontrakten inneholdt også en egen klausul 
om dagmulkt ved forsinkelse hvor det het at:  

«Dersom kontraktsarbeidet ikke er ferdigstilt innen ovennevnte 
ferdigstillelsesfrist, plikter entreprenøren å svare dagmulkt 

tilsvarende kr 4 000 pr. dag».  

 



 
 

 

Allerede 10. juni 2017 igangsatte Boligdrømmen AS forberedende arbeid med 
grunnen og det ble etablert rigg på tomten. Det ble blant annet igangsatt arbeid 
med utskiftning av masser ved bruk av flere gravemaskiner for å legge til rette for 
etablering av husets grunnmur. Dette arbeidet var støyende og sjenerende for 
nabo Jakob Nikolaisen. Nikolaisen bodde på nabotomten og irriterte seg 
grenseløst over at byggearbeidene var igangsatt før igangsettelsestillatelse var 
innvilget. I den forbindelse utarbeidet Nikolaisen et klagebrev som han sendte til 
kommunen 5. juli 2017. I klagebrevet krevde Nikolaisen at arbeidet på tomten ble 
stanset umiddelbart og begrunnet dette med at arbeidet startet så tidlig som kl. 
06.30 om morgenen, samt at kommunen per telefon hadde informert Nikolaisen 
om at det ikke var gitt igangsettelsestillatelse til byggeprosjektet. Kommunen 
besvarte ikke brevet fra Nikolaisen. 

Boligdrømmen AS nærmet seg ferdigstillelse av grunnarbeidene 10. august 2017. 
Som følge av at de ikke hadde fått igangsettelsestillatelse for byggeprosjektet 
avventet de ytterligere arbeid. 

Igangsettelsestillatelse for bygging av huset ble først innvilget av Storevik 
kommune den 15. september 2017.  
På grunn av stor pågang med andre prosjekter, samt ressursknapphet, brukte 
Boligdrømmen AS noe lengre tid enn planlagt på å oppføre huset. 

Midlertidig brukstillatelse ble innvilget av kommunen den 15. september 2018. 
Lars Holm sendte derfor en SMS til Henriksen hvor han skrev:  

«Hei 😊"#$% Jeg viser til vår kontrakt av 5. juni 2017 om bygging av 
prakthuset Olivia. Huset nærmer seg nå ferdig og vi innkaller deg 
derfor til overtakelsesforretning den 15. oktober 2018. Gi beskjed 
om dette er greit for deg. Mvh. Boligdrømmen AS v. Lars Holm».  

 
Samme dag bekreftet Henriksen per SMS at overtakelsesforretning den 15. 
oktober 2018 passet bra. I ettertid fant han ut at dette likevel ikke lot seg 
gjennomføre. Henriksen hadde mye å gjøre i jobben som pilot og var i lange 
perioder bortreist i forbindelse med flyvninger utenlands. Henriksen var spesielt 
opptatt av store fly og den 15. oktober 2018 var det ventet at verdens største fly 
målt i vingespenn, Stratolaunch (det måler hele 117,35 meter fra vingetupp til 
vingetupp!), skulle mellomlande på flyplassen i Storevik – av alle plasser!  



 
 

 

Dette synet ville ikke Henriksen gå glipp av og han mente at dette måtte alle forstå 
at var en større begivenhet enn en ordinær overtakelsesforretning. Han varslet 
derfor Holm om at overtakelsesforretningen måtte utsettes. Dette gjorde 
Henriksen tidlig på morgenen den 15. oktober 2018, samme dag som 
overtakelsesforretningen opprinnelig skulle finne sted.  

Holm synes det var merkelig av Henriksen å avlyse overtakelsesforretningen 
samme dag, men brydde seg ikke videre om dette da det genererte mer tid til et 
annet prosjekt som skulle ferdigstilles noen dager senere. Holm skrev derfor på 
SMS til Henriksen at han ville sende en av sine ansatte for å gjennomføre 
overtakelsen av huset alene, slik at det ikke var behov for å finne en ny dato for 
overtakelsesforretningen. Nøklene til huset ville legges i postkassen. Henriksen 
motsatte seg dette via SMS og hevdet at Holm ikke hadde rett til å sende «en av 
hans urutinerte kollegaer». Holm fastholdt på sin side at han hadde fullstendig rett 
til å gjennomføre overtakelsen, som dessuten var varslet i henhold til lovverket.  

For å bli ferdig med «Olivia»-prosjektet sendte Holm sin kollega Silje Olsen for å 
gjennomføre overtakelsesforretning av huset. Olsen noterte seg at lyset på badet 
ikke fungerte, parketten i stua knirket mer enn normalt og at deler av kjøkkenet 
ikke var ferdigmontert. Kostnadene ved retting av manglene ble av Olsen estimert 
til kr 275 000. Olsen signerte likevel overtakelsesprotokollen på vegne av 
Boligdrømmen AS og tok med denne tilbake til Holm. 

Etter flere meldingsutvekslinger og forsøk på å finne nytt tidspunkt som passet 
begge parter, ble det avtalt og avholdt ny overtakelsesforretning den 5. november 
2018. Partene var enige om at innkallingen til denne overtakelsesforretningen var i 
henhold til bustadoppføringslovens regler. Ferdigattest forelå den 15. november 
2018. Alle mangler var på dette tidspunkt rettet av Boligdrømmen AS. 

I ettertid oppstod det tvist om sluttoppgjøret for boligen. Henriksen henvendte 
seg raskt til sin advokat. Henriksen mente at huset ikke var klart for overtagelse til 
riktig tid, og at han derfor hadde krav på dagmulkt. Dette begrunnet han med at 
ferdigstillelsesfristen løp fra byggestart, den dato de fysiske arbeider med huset 
ble igangsatt. Han viste til at grunnarbeidene startet allerede 10. juni 2017. 
Kontraktsmessig ferdigstillelse skulle derfor finne sted senest 10. juni 2018. Kravet 
for dagmulkt måtte videre beregnes frem til dato for innvilget ferdigattest den 15. 
november 2018. I alle fall måtte dagmulkt løpe frem til dato for 
overtakelsesforretningen som fant sted den 5. november 2018. Henriksen skulle 



 
 

 

ikke måtte bære risikoen for at Boligdrømmen hadde påtatt seg så mange 
oppdrag at de ikke rakk å fullføre prosjektene sine til avtalt tid. Subsidiært anførte 
Henriksen at han ikke var innkalt til overtakelsesforretningen 15. oktober 2018 i 
henhold til bustadoppføringslovens regler. Derfor kunne heller ikke 
Boligdrømmen gjennomføre overtakelsen alene, slik at 15. oktober 2018 ikke 
kunne legges til grunn som ferdigstillelsestidspunkt. Atter subsidiært hevdet 
Henriksen at manglene i huset per 15. oktober 2018 var av vesentlig karakter og at 
han uansett kunne nektet overtakelse av denne grunn dersom han hadde møtt 
opp. Dessuten viste Henriksen til at avtalt dagmulktssats ikke var i tråd med lovens 
minimumskrav. 

Boligdrømmen AS hevdet imidlertid at kontraktsmessig ferdigstillelse skulle være 
den 15. september 2018. Dette begrunnet de med at igangsettelsestillatelse først 
ble innvilget 15. september 2017. Boligdrømmen AS erkjente at Henriksen var 
berettiget dagmulkt fra 15. september 2018 til 15. oktober 2018. Krav om 
dagmulkt ut over denne dato ble bestridt. Grunnen til at overtakelsesforretningen 
ikke ble avholdt slik som avtalt den 15. oktober 2018 skyldtes utelukkende forhold 
på Henriksens side. Videre fremholdt Boligdrømmen AS at 
overtakelsesforretningen ble gjennomført på lovlig vis. Selskapet hadde rett til å 
gjennomføre forretningen alene når Henriksen ikke møtte opp til avtalt tid. 
Henriksens anførsel om husets mangler ble blankt avvist. Manglene som forelå per 
15. oktober 2018 var uvesentlige, slik at Henriksen heller ikke på dette grunnlaget 
kunne nekte overtakelse. I alle tilfeller fremholdt Boligdrømmen AS at avtalt 
dagmulktssats var bindende avtalt mellom partene. 

Partene var enige om at huset uansett kunne overtas av Henriksen den 15. 
november 2018. 

Partene kom ikke frem til en minnelig løsning av dagmulktskravet og saken måtte 
derfor behandles for domstolen. 

 


