
1 
 

Stjeling via data nettet  

 
Avisartikler: 
Hvordan folks bankkontoer tappes 
Eiendommer stjeles  
Bedrifter stjeles  
med ID-tyveri – Identitets tyveri 
 
 
Forfalskete dokumenter sendes bank 
Forfalskete dokumenter sendes Brønnøysund 
Forfalskete dokumenter sendes Tinglysningen i Hønefoss 
 

 

De stjeler andres ID- identifikasjon til banken, kode og passord. 
  
De raner til seg ID- identifikasjonen til foretaksregisteret i 
Brønnøysund 
 
De raner til seg ID- identifikasjon til tinglysningen av 
eiendommer, i kartverket på Hønefoss  
 

 
Folk er ikke klar over hvor alvorlig og farlig dette er blitt 
Se avisartikler lenger nede 
 

1. Vi må alle bekjempe denne nye form for raning av andres eiendeler,  
• tapping av bankkonto  
• stjeling av andres eiendommer,  
• stjeling av andres selskaper  

 

2. Klarer noen å stjele din ID- identifikasjon og tapper din bankkonto for flere 
hundre tusen, må du selv dekke tapet, banken står ikke ansvarlig. 

 

3. Klarer noen å ta opp lån i ditt navn med ID – tyveri, må du selv bære 
lånet som de kriminelle aktørene har belastet deg med.  

 

4. Millionlån belastes andre med å stjele deres ID, utført bare med noen 
tastetrykk fra et kjøkkenbord eller kontor. 

 
5. ID- tyveri, identitetstyveri har ført til at mennesker har måtte gå fra sine 

hjem, hus, for de klarer ikke å betjene gjelden som de urettmessig er 

påført av kriminelle aktører 

 

6. Der kriminelle tidligere måtte fysisk angripe banken for å stjele penger, 
kan moderne bankranere enkelt stjele store beløp ved å få tak i andres  
bank ID, alt kan gjøres via datanettet fra kjøkkenbenken 
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7. Økningen i denne type kriminalitet har økt formidabelt de to siste år. 
Og det eskalerer enda mer fra år til år, fordi denne kriminalitet kan gjøres 
fra et kjøkkenbenken over datanettet. 

Det vil da bli uholdbart både for bankene og politi og håndterer tyveriene. 

 

8. Politiet melder om at dette har blitt en populær form for kriminalitet 

 
9. Vest politidistrikt omtaler svindelen som utspekulert, les under 

 

10.Politikere, politi og samfunn må slå tilbake de organiserte 
kriminelle miljøene, sier Eivind Borge i Kripos. 

Vi må gjøre noe nå, - før det er for seint 
 
E Borge håper utspillet i Dagbladet 18.05.2015 vil vekke den norske 

offentlighet.  
Han påpeker at kriminelle organisasjoner får mer og mer makt i det 

norske samfunn. 
 

Under kan du lese artikler fra aviser hvordan dette har eskalert.  
 

Svindelsjegerne TV3 ID-tyveri 
https://www.viafree.no/programmer/underholdning/svindeljegerne/ses

ong-1/episode-6 
 

 

Bare hittil i år 2019 er 17 millioner blitt uredelig tappet fra 
andre menneskers bankkonto. 

----------------------------------------- 

 

Flere hundre lurt av ny banksvindel 
ID – tyveri 

 
Dyktige svindlere får tilgang til bankkontoen din når du 

logger deg inn på nettsiden som er temmelig lik 
bankens nettside 

 
Jeg skjønner godt at folk blir lurt. 

https://www.viafree.no/programmer/underholdning/svindeljegerne/sesong-1/episode-6
https://www.viafree.no/programmer/underholdning/svindeljegerne/sesong-1/episode-6
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SLIK: Her er et eksempel på hvordan den falske innloggingssiden ser ut, etter at du har 

klikket på lenken i e-posten. Foto: P4 

 
P4 Av Kevin Nordnes Torsdag 01.09 2016 

https://www.p4.no/nyheter/flere-hundre-lurt-av-ny-banksvindel/artikkel/671533/ 
 

Flere hundre nordmenn er lurt av en ny type banksvindel de siste månedene. 
 
– Det har vært en oppblomstring av disse svindelforsøkene gjennom 
sommeren i år. Spesielt er det små og mellomstore bedrifter som blir lurt, 
men også privatpersoner, forteller daglig leder i FinansCERT Norge, Morten 
Tandle. 
 
Han forteller at ofrene mottar en kort e-post fra det som tilsynelatende ser ut som 
kommer fra banken du er kunde i. 
 
- I e-posten er det en lenke du må klikke på for å komme til selve 
innloggingen. Trykker du på den kommer du videre til en side, som ser svært 
lik ut den ekte nettbanksiden, forteller Tandle videre. 
 
 
Dyktige svindlere 
Han forteller at når du da legger inn dine opplysninger og passord der for å logge 
deg inn, blir disse opplysningene sendt direkte til svindlerne. 
 
– Da har de faktisk fått tilgang til kontoen din og dine penger, forteller han. 
 
Saken fortsetter under bildet 
 

mailto:kevin.karlsen.nordnes@p4.no
https://www.p4.no/nyheter/flere-hundre-lurt-av-ny-banksvindel/artikkel/671533/
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FALSK E-POST: Slike e-poster med lenker, som tilsynelatende skal være fra 
kundens bank, blir sendt ut av svindlere. Et par hundre nordmenn har blitt lurt.  
Foto: P4 
 
Lengre adresselinje 
Han skjønner godt at folk lar seg lure av denne type svindel, men sier at det likevel 
er ting som bør få varsellampene til å blinke. 
 
– Sidene ser jo svært ekte ut, men hivs du ser på adresselinja (URL-linja, red. 
anm) så vil du se at den er mye lengre enn den skal være, forteller han. 
 
– Dessuten sender bankene i Norge aldri ut slike korte e-poster med en lenke i, 
avslutter han. 

----------------------------------------- 

 
Nettbankkundar har blitt svindla for over 17 
millionar kroner den siste tida. 

 
200 personar er råka av nettsvindel, ID tyveri 
 
NRK 07.10.2019 
 

Politiet går no ut med ei kraftig åtvaring etter at nettbankkundar har blitt 

svindla for over 17 millionar kroner den siste tida. 

 

 
NETTBANK: Ny svindelmetode tappar kontoen til bankkundar gjennom 

BankID.  
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NRK 07.10.2019  Solveig Svarstad Journalist 

https://www.nrk.no/sognogfjordane/200-personar-er-raka-av-nettsvindel-1.14733126 

Nettbankkundar i alderen frå 20 til 90 år har blitt lurte av svindlarar som gir 

seg ut for å vere frå norske eller utanlandske bankar på telefonen.  

 

Vest politidistrikt omtalar svindelen som utspekulert. 

– Alle har oppfordra kundane til å nytte BankID til verifisering, skriv 

politiet sin nettpatrulje i Vest på Facebook. 

 

Nettbankkundane blir vist vidare til fiktive nettstadar som bruker 

informasjonen til å tappe kontoen. 

 

– Pengane vert overført til mellommenn og vidare omsett til kryptovaluta, 

skriv nettpatruljen. 

Politiet har den siste tida fått inn over 50 meldingar frå folk som har blitt 

svindla for til saman over 17 millionar kroner. 

– Nordmenn er litt naive 

 

Teknologidirektør i Sparebanken Sogn og Fjordane, Reiel Haugland, seier det 

blir meir av denne typen svindel. 

– Vi ser ein auke år for år. Når kontantsamfunnet forsvinn, så flyttar dei 

kriminelle seg over til nye måtar for å lure til seg pengar på. 

Reiel har klare råd til nettbankkundane. 

– Nordmenn er litt naive. Det er ikkje alltid at vi tenker oss om. Det er viktig å 

sjekke at nettadressa er trygg og kjent, seier han. 

Sparebanken Sogn og Fjordane har førebels ikkje fått meldingar om at nokon 
av kundane til banken er råka av svindel. 

------------------------------------------ 

 

 

javascript:location='%6d%61%69%6c%74%6f%3a%73%6f%6c%76%65%69%67%2e%73%76%61%72%73%74%61%64%40%6e%72%6b%2e%6e%6f'
https://www.nrk.no/sognogfjordane/200-personar-er-raka-av-nettsvindel-1.14733126
https://www.facebook.com/politivest/?__tn__=kC-R&eid=ARAy8I6RlsNOlAB6JEE_gbRnQVjf6374zZgteLq0PiUwYv6c1JqF2f-ZRdrxjj1e8wfLABLUgraGaQCs&hc_ref=ARTI1C2XF7o_lmbSZTfjbUtQkpOO5fuZr8W5hFEvWioQkC008SAu1dSilAyWh5iVBtM&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBpRRcRKAxIZra6ivv1xbRbayoi5QjoynwinPesGQN7oWfMpNXYbJc8w0pfF4wf55EMKXJBx4-H5wNxYyG_Ooii1qr60H6BKCJuTL5VffAtSBRlhcg21uLIp1SeTuwvZbpiFKrIBpb6HdKO5zAMro5I9zA3yar5ZlMDXkeo-8GEeTltAzAiw2Psq0CjxIN7hZ12sGdos8SWYpZhUHoKxI48cX_IKPKyZObO7on5IwFwAgtgxCXBzPv-PfvTHJcNNGZdlUij3INGsswLs_FQAHuFxYb1PswIywjHJ5aq1TlN8CWZPBrhJPLxYt0-IFzaZ81m5-VEJ66OSD0aoFr8g5k
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Pensjonist må betale lånet kriminelle har 
tatt opp ved at de stjeler hans ID- identitet 

 
Først tømte svindlerne kontoen – så lånte 
de en halv million kroner som Kjell (75) må 
betale tilbake 
 
TV2 13.10.2019 
 
 

 
KNUSTE PENSJONISTDRØMMENE: Kjell Kristian Karlstad har fått skriv fra Bank 
Norwegian om at han må betale lånet kriminelle har tatt opp fordi banken mener han 
har bidratt til å gi kriminelle adgang til kontoen hans. Foto: Haakon Eliassen TV 2 
 
Pensjonisttilværelsen til Kjell Kristian Karlstad (75) ble ødelagt av kyniske 
nettbanksvindlere. Og han er ikke alene. I fjor opplevde DNB alene svindelforsøk på 
over én milliard kroner. 
 
TV2 13.10.2019 Haakon Eliassen 
 
https://www.tv2.no/nyheter/10893013/ 
 

Jeg har reist verden rundt og elsker å treffe nye mennesker og se nye steder, forteller 
Kjell Kristian Karlstad. 

Nå må han holde fast ved de gode minnene. For i øyeblikket er drømmene om nye 
eventyr knust. 

Etter at digitale bank- og betalingstjenester ble en del av vår hverdag, har tusenvis av 
nordmenn blitt svindlet for flerfoldige milliarder. 

I vår ble Karlstad en del av denne dystre statistikken. 

mailto:hei@tv2.no
https://www.tv2.no/nyheter/10893013/
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– Forferdelig belastning 

 

– Det har gått forferdelig inn på meg, jeg har alltid vært så flink til å spare, sier Karlstad. 

Han forteller om vårdagen i 2019. Da var han inne på nettbanken, og til sin store 
overraskelse så han at lønnskontoen i Sbanken var tømt. 
 
– 36.000 kroner var borte, forteller han. 
 
– Så like etter dette fikk jeg en epost fra Bank Norwegian om at kredittkortet var klart. 
Men jeg hadde jo ikke bestilt noe kredittkort, forteller 75-åringen. 

– Jeg fikk så vite at noen hadde søkt banklån i Bank Norwegian i mitt navn, på rundt en 
halv million kroner, forteller Karlstad. 

 
KLENODIE: På veggen henger et villsvinhode. Det er minne fra en ferietur i Afrika.  
Foto: Haakon Eliassen  
 
Men pengene som var lånt i hans navn forsvant, uten at disse er sporet opp i dag. 

– Dagen etter virket ikke telefonen, husker Karlstad. 

Han fikk beskjed av Telenor at abonnementet var flyttet til en annen operatør. 

– Da forsto jeg at jeg var blitt utsatt for ID-svindel, fastslår pensjonisten. 

Med få tastetrykk knuste kriminelle hans drømmer. 

– Bank Norwegian og Sbanken mener min er BankID er brukt i begge tilfeller, forteller 
Karlstad. 

På veggen i stuen henger noen jaktklenodier. Karlstad forteller ivrig om reisene jorden 
rundt. Han har spart penger og levd fornuftig hele livet. 

– Nå må jeg komme meg opp igjen, men regningene strømmer på. Det er ikke lett, 
erkjenner han. 
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SVINDLET VIA EGEN PC: Kjell Kristian Karlstad vet ikke akkurat hvordan kriminelle har gått 
frem, men svindelen er gjennomført via hans egen PC Foto: Haakon Eliassen  

 

Millardsvindel 

DNB er en av bankene som registrerer en økt aktivitet fra kriminelle. 

– I 2018 håndterte vi 3300 bedragerisaker totalt. Det er bedrageri mot DNB og mot 
DNBs kunder, totalt sett ble det forsøkt bedratt for en milliard kroner, og av de 
forsøkene stanset vi 720 millioner kroner, forteller Terje Fjeldvær, leder for 
svindelgruppen i DNB. 

Fra DNBs eget Financial Cyber Crime Center, ser han tydeligere enn noen andre en trend 
som bør skremme vettet av de fleste. 

– Det som er skremmende er den store økningen i antall saker. Vi har en stor økning i år 
og i fjor mot året før. Digitaliseringen har gjort verden mindre og gjør det enklere for 
kriminelle, fastslår Fjeldvær overfor TV 2. 
 
------------------------------------------------------------ 
 
Digitale banktjenester har gjort det lettere for 
svindlere, og kundene har dårligere beskyttelse. 

 
Digitaliseringens pris,  
Hvis bankinformasjonen din blir misbrukt, har du liten 
beskyttelse av loven, du må selv bære tapet 
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Digitale banktjenester har gjort det lettere for svindlere, og kundene har 

dårligere beskyttelse.  

Årsaken er kravene fra domstolene om holde BankID-opplysninger skjult, selv 

for barn og ektefeller, skriver kronikkforfatteren.  

 
FOTO: PER HÅKON SOLBERG 
  

NRK 7. april 2019  Marte Eidsand Kjørven Førsteamanuensis, Institutt for Privatrett, UiO 

https://www.nrk.no/ytring/digitaliseringens-pris-1.14505149 

 

De siste årene har finansbransjen gjennomgått en eventyrlig 

digitaliseringsreise.  

Det er ikke lenge siden man måtte troppe opp i banken med pass og pene klær 

for å få lån. I dag er millionlånene noen få tastetrykk unna i de tusen hjem. 

Dette er tids- og kostnadsbesparende for finansbransjen og deres kunder. 

Men noen betaler en svært høy pris for at vi andre skal kunne inngå 

låneavtaler på enklest mulig måte. 

Dette er historien om dem. De som blir ofret på digitaliseringens alter. 

Denne historien handler om ei jente på 16 år som fikk hjelp av moren sin til 

å opprette BankID til bruk for å søke studielån da hun skulle flytte hjemmefra 

for å gå på videregående skole.  

 

Moren kjente dermed til jentas BankID-passord. Moren, som led av 

spillavhengighet, begynte noen år senere å ta opp forbrukslån i jentas navn. 

Sør-Trøndelag tingrett mente jenta måtte betale hele beløpet til Bank 

Norwegian fordi hun hadde et passord moren kjente til. Jenta anket. Etter nok 

en runde i rettsvesenet kom Frostating lagmannsrett til at kravet ble redusert 

javascript:location='%6d%61%69%6c%74%6f%3a'
https://www.nrk.no/ytring/digitaliseringens-pris-1.14505149
https://www.adressa.no/pluss/okonomi/2018/02/27/Mor-tok-opp-forbruksl%C3%A5n-%E2%80%93-banken-saks%C3%B8kte-datteren-16153602.ece
https://www.adressa.no/pluss/okonomi/2018/02/27/Mor-tok-opp-forbruksl%C3%A5n-%E2%80%93-banken-saks%C3%B8kte-datteren-16153602.ece
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med ca. en fjerdedel.  

 

Denne saken ble omtalt i pressen. De fleste blir det ikke.  
Og de er mange. 

Denne historien handler om en kvinne som ble sittende igjen med over en 

million kroner i lån etter at ektefellen hadde misbrukt hennes BankID.  

Da misbruket ble oppdaget, ble mannen dømt til fengsel for ID-tyverier og 

bedrageri. 

Oslo tingrett mente at kvinnen likevel måtte betale tilbake hele beløpet til 

Bank Norwegian og Komplett Bank fordi hun ikke hadde klart å skjule 

passordet sitt fra ektefellen.  

Vi har rigget et system som legger en urettferdig stor andel av risikoen for 
svindel på utsatte grupper. 
 

Denne historien handler også om en gammel dame med alzheimers som 

hadde skrevet ned BankID-passordet sitt. Damen hadde hjelpeverge, og DNB 

var informert om dette. Likevel innvilget DNB et forbrukslån på 140.000 

kroner til damen. Dette var det en venn av sønnen som hadde søkt om i hennes 

navn, da han fant kodebrikken og passordet hennes. 

Finansklagenemnda mente damen hadde vært grovt uaktsom fordi passordet 

var nedskrevet. Hun måtte derfor betale tilbake hele beløpet til DNB. Nemnda 

fant ingen grunn til å kritisere at banken hadde gitt forbrukslån til en gammel 

dame med alzheimers uten å sjekke med hjelpevergen først.  

Man har slått bena under beskyttelseslovgivning som har vokst frem gjennom årtier. 
 

Denne historien handler om en kvinne fra Thailand, uten utdannelse, jobb 

eller norskkunnskaper, som ble sittende igjen med ansvaret for lån tatt opp av 

hennes norske ektefelle. 

Den handler om en kvinne som ble kjæreste med en bedrager som tok opp 

totalt 2 millioner i lån i hennes navn. Hun har blitt saksøkt av Bank Norwegian, 

Monobank ASA, Kredinor Finans AS og Santander Consumer Bank AS i fem 

forskjellige saker. 
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Den handler om en pleietrengende mann som ble utsatt for økonomisk 

misbruk av hjemmehjelpen. Og den handler om utallige personer som sitter 

med store lån etter misbruk fra ektefelle eller samboer. 

Nøyaktig hvor mange mennesker denne historien handler om, er umulig å 

vite sikkert, men mørketallene er sannsynligvis store.  

 

Juss-Buss, et gratis rettshjelpstilbud drevet at juss-studenter, melder om at de 

ukentlig får inn saker om denne typen misbruk. Skammen knyttet til å bli 

svindlet av noen man med urette har stolt på, er stor. 

De som rammes er ofte ressurssvake og ute av stand til å håndtere saken på 

annen måte enn å betale som best de kan, på låneavtaler de aldri har inngått. 

Der kriminelle tidligere  

måtte fysisk angripe banken for å få ut penger,  

kan moderne bankranere enkelt få ut store beløp via noens BankID.  

Politiet melder om at dette har blitt en populær form for kriminalitet i noen 

miljøer.  

Dette er tids- og kostnadsbesparende for finansbransjen og deres kunder. 
 

Tapene etter gårsdagens fysiske bankran, måtte bankene bære. Tapene etter 

morgendagens bankran, utført via noens BankID, må ofte ofrene bære. 

Samtidig har man slått bena under ulike typer av beskyttelseslovgivning 

innenfor forbrukerretten og familieretten, som har vokst frem gjennom årtier. 

Det er lite forbrukerbeskyttelse å spore i disse sakene. Det regnes som grovt 

uaktsomt å skrive ned et passord – selv når du har alzheimer. Det er uaktsomt 

å bruke nettbanken når man sitter i sofaen sammen med kjæresten. 

Men bankenes utlånspraksis, der informasjon om vergeforhold ikke tas 

hensyn til og personer uten inntekt innvilges hundretusener i lån, den har 

domstolene lite å utsette på. 

Ektefeller kan etter reglene i ekteskapsloven ikke ta opp lån med virkning 

for den andre, og kreditorer kan kun ta beslag i den ene ektefellens del av bolig 

og andre eiendeler. Disse reglene er ment å beskytte den ene ektefellen mot 

https://www.adressa.no/meninger/kronikker/2018/03/09/N%C3%A5r-juss-blir-absurd-16236289.ece
https://www.adressa.no/meninger/kronikker/2018/03/09/N%C3%A5r-juss-blir-absurd-16236289.ece
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47/KAPITTEL_2-3#%C2%A740
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den andres økonomiske problemer.  

 
Millionlånene er noen få tastetrykk unna. 
 

Med et tastetrykk er disse reglene i praksis blitt uten virkning, som en 

konsekvens av digitaliseringen og de strenge kravene domstolene oppstiller til 

å holde BankID-opplysninger skjult for ektefellen og andre. 

Det var vanskeligere å begå denne typen kriminalitet da du måtte dra med 

deg offeret ned i bankfilialen. 

I dag har vi rigget et system som legger en urettferdig stor andel av risikoen 
for svindel på utsatte grupper, med få realistiske muligheter for å beskytte seg. 
 

------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------- 

 
 

Fremmede stjeler en Jokerbutikk, ved å 
avholde ekstraordinær generalforsamling og setter inn nytt 
styre uten at rettmessig eier Fenne kjenner til den 
ekstraordinære generalforsamlingen 
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Jokerbutikk-saken dreier seg i korthet om to personer, som i all hemmelighet hadde 

avholdt generalforsamling i Kjell Fennes selskap, hvor man satte inn ny daglig leder og 

nytt styre i selskapet, samt at man endret selskapets adresse. Alt ble på forskriftsmessig 

vis meldt inn til og deretter godkjent av Foretaksregisteret. På denne måten – ved å 

utnytte og misbruke Foretaksregisteret og dets funksjon som registerfører av formaliteter 

– hadde disse to personer klart å kuppe et selskap de ikke eide 

 

------------------------------------------------------------ 
 
Det samme skjedde i herværende sak,  

hvor personer innenfor Søreide og Markhus koalisjonen avholdt generalforsamling i 

Gunnar Holmefjord AS 6. august 2013, endret selskapets vedtekter, og satte inn nytt 

styre og daglig leder, dette til tross for at de ikke eide en eneste aksje i selskapet.  

For oversiktens skyld innkopieres det et utsnitt av den svikefulle 

generalforsamlingsprotokoll i Gunnar Holmefjord AS, datert 6. august 2013. 

 

 

Bilde nr. 2 Utsnitt av falsk protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Gunnar 

Holmefjord AS, datert 6. august 2013 

 

 
Som en vil se av protokollen hevder Carsten Søreide og Bjørn Rune Markhus at de 

representerte Markhus Holding I AS, og at dette selskapet satt på alle aksjene i Gunnar 

Holmefjord AS. Dette selskapet, org. nr. 989 226 452, har aldri kjøpt og heller aldri eid 

én eneste aksje i Gunnar Holmefjord AS. Aksjekjøps- og oppgjørsavtalen – som aldri ble 
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gjennomført – var jo for øvrig signert av det ikke-eksisterende Markhus Bygg AS, org.nr. 

984 106 655. 

 

Bilde nr. 3 og 4: Utklipp hemmeligholdt aksjekjøpsavtale med fiktivt org. nr 

 

 
 

 

 
 

Generalforsamlingsprotokollen så vel som endringsmeldingen til Foretaksregisteret i 

forbindelse med denne generalforsamlingen er følgelig ugyldig. All videre 

Søreide/Markhus-forvaltning av Gunnar Holmefjord AS er følgelig å anse som uhjemlet, 

ugyldig og straffbar. 

 

I lys av ovennevnte vil fort forstå hvorfor de sentrale aktørene i Søreide og Markhus 

koalisjonen aldri klarer å stå fast på en påstand. De stadig skiftende påstandene har 

nemlig ikke hold i virkeligheten, og dermed vakler aktørene videre til neste påstand etter 

hvert som grunnlaget i den første vitrer hen. Følgende opplisting (som ikke er ment å 

være uttømmende) bekrefter dette:   

 
Kort opplisting  

av Markhus og Carsten Søreide sine falske ekstraordinære generalforsamlinger, falske 

endringsmeldinger, forløpende navnebytte for at andre skal miste oversikten, og til slutt 

falsk fusjon som er det endelige mål 
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6. august 2013  

ble det avholdt falsk ekstraordinær generalforsamling i GUNNAR HOLMEFJORD AS. Det 

foreligger ingen lovlig innkalling til denne generalforsamlingen. 

 
 

8. august 2013  

to dager senere ble den falske protokollen sendt sammen med en falsk endringsmelding 

til Foretaksregisteret. Endringsmeldingen er signert av Bjørn Rune Markhus. 

 

1. oktober 2013  

ble det igjen avholdt falsk ekstraordinær generalforsamling i GUNNAR HOLMEFJORD AS, 

denne gang for å endre selskapets navn – til GRECO ELVIRA AS 

 

8. oktober 2013  

syv dager senere ble denne falske protokollen sendt sammen med en falsk 

endringsmelding til Foretaksregisteret. Endringsmeldingen er signert av Carsten Søreide. 

 

29. november 2013  

ble det igjen avholdt falsk ekstraordinær generalforsamling i GUNNAR HOLMEFJORD AS 

(GRECO ELVIRA AS), denne gang for å endre selskapets navn – til MARKHUS BELLEVUE 

AS. 

 

30. november 2013,  

dagen etter ble denne falske protokollen sendt sammen med en falsk endringsmelding til 

Foretaksregisteret. Endringsmeldingen er signert av Carsten Søreide. 

 

3. desember 2012  

vedtar det ikke-eksisterende selskapet BELLEVUE MARKHUS HOLDING AS å fusjonere 

med GRECO ELVIRA AS (GUNNAR HOLMEFJORD AS). Denne fusjonsbeslutning er da også 

falsk 

 

Makkeren til Markhus, Carsten Søreide er en avskiltet revisor som er viden kjent i Bergen 

av andre revisorer for sine lurerier. Han har spesialisert seg på hvordan lure 

Foretaksregisteret i Brønnøysund. 

 

Derfor er disse falske ekstraordinære generalforsamlinger og falske endringsmeldinger til 

Foretaksregisteret i Brønnøysund gjort bevist mest mulig uoversiktlig.  

Dette gjør han med stadig ny navngiving og til dels likelydende navn med å bytte på 

rekkefølgen på ordene / navnene som er benyttet   

 

I løpet av fem dager  

har altså SØREIDE OG MARKHUS- KOALISJONEN endret navn på GUNNAR HOLMEFJORD 

AS en rekke ganger, overdratt selskapet til et ikke-eksisterende selskap, stiftet et nytt 

selskap, og deretter vedtatt fusjon mellom disse to selskap. Det fremstår som åpenbart 

at fusjonsplanen aldri har vært diskutert med noen. Det har det ikke vært tid til. 

 

På én enkelt dag,  

den 2. desember 2013 skal det ikke-eksisterende BELLEVUE MARKHUS HOLDING 
ha fått seg overdratt alle aksjene i GUNNAR HOLMEFJORD AS, foreslått fusjon i 
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begge selskaper, laget fusjonsplaner, avholdt generalforsamling for å innhente 

eiernes samtykke, og deretter varslet beslutningen til Brønnøysund, og alt dette 
altså før selskapet overhodet var registrert i Foretaksregisteret.  
Her får vi klare og umiskjennelige signaler om svikefull og bedragersk aktivitet, 

og det er ingen som helst tvil om at endringsmeldingen bygger på en lang rekke 
med løgner og falske opplysninger.  

 
Disse meldingene til Foretaksregisteret har – som indikert flere ganger nedenfor 
– ingen faglig, fornuftig, enn si lovlig forankring, og er gjort bevisst i den hensikt 

at ingen skal forstå noe av hva som har passert, og så har man håpet at en 
lettere desorientert saksbehandler i Foretaksregisteret skal godta dette. Kort 

sagt har SØREIDE OG MARKHUS- KOALISJONEN brakt Foretaksregisteret inn i sitt 
bedrageri, og idet de lyktes med dette har de ikke bare skapt en klar tvil om 
hvorvidt man kan stole på det som registreres i Foretaksregisteret, men også 

bidratt til å svekke Foretaksregisterets opparbeidete tillit i samfunnet.  
 

 

1) Falske dokumenter i Brønnøysundregisteret 

Til Dagbladet 18. juni 2018  

har Lise A Dahl Karlsen uttalt at Brønnøysundregistrene ikke  

kan svare på hvor utbredt det er med forfalskede dokumenter i registrenes 

arkiver,  

men at de vil vurdere å kartlegge omfanget av forfalskede dokumenter registrert i 

Brønnøysund.[1]  

 

Kripos har avslørt 

at kriminelle nettverk har lykkes med å plassere egne folk i sentrale funksjoner i 

det offentlige.  

Ifølge fungerende Kripos-sjef Vigleik Antun dreier det seg om ulike former for 

infiltrering  

på store offentlige arbeidsplasser. 

Fra regjeringens handlingsplan 15.03.2011 mot økonomisk kriminalitet 

 
Hovedansvaret for å forhindre identitetstyverier ligger hos den eller de 

aktørene som er nærmest til å begrense tap eller skade som følge av id-
tyveri.  
 

Dette er i tråd med ansvars-, nærhets- og likhetsprinsippene som gjelder for alt 

sikkerhets- og beredskapsarbeid i Norge.  

 

Det operative ansvaret for å bekjempe identitetstyverier ligger således i hovedsak hos de 

berørte etater og sentrale aktører i næringslivet (f.eks. bransjeforeninger).  

De virksomhetene som utsteder, eller aksepterer, dokumenter som skal benyttes som 

legitimasjon i forbindelse med ulik tjenesteyting (typisk innenfor bank- og finans- og 

telesektoren), og som behandler personopplysninger som kan bli brukt til id-tyveri, har 

her et særskilt ansvar. 

 

 

12.12.2013 Deloitte advokatfirma må rydde opp 

 
Namsmanns medhjelper Proaktiv Næringsmegling og Aktiv Oppgjør AS leide inn 

advokatfirmaet Deloitte, pga Byggmester Markhus gjentagende mislighold av de inngåtte 

avtaler i den hemmelige og uredelige aksjekjøpsavtalen og oppgjørsavtale. 

  

 
[1] Dagbladet 18. juni 2018: Oppdaget ikke falske revisorerklæringer.   
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Deloitte stopper overdragelsen av StigHolm Invest AS aksjer, og setter der etter det 

beløp som står på klientkonto til Byggmester Markhus inn på deponeringskonto i Norges 

Bank og sier totalt farvel til Byggmester Markhus, som de har full rett til iht punkt 3.4.2 i 

hemmeligholdte og rettstridige oppgjørsavtalen.  

 

Der etter anmoder hun at PROAKTIV NÆRINGSMEGLING AS blir avviklet.  

PROAKTIV NÆRINGSMEGLING AS har nok fryktet konsekvensene av den korrupsjon og 

vinningskriminalitet man involverte seg i, og som det fremgår av Deloittes anmodning 

12.12.2013 til Norges Bank om hastebehandling (fordi man ønsket selskapet slettet), har 

selskapets bakmenn åpenbart mætte følt at tiden var knapp. 

 

PROAKTIV NÆRINGSMEGLING AS var ikke autorisert av Finanstilsynet  

til å megle salg av verdipapirer, og kunne følgelig ikke oppnevnes. Den manglende 

autorisasjon er bekreftet i Finanstilsynets brev av 21. januar 2014. 

BILDE: Innkopiert bilde av e-post av 21. januar 2014 fra Finanstilsynet, hvor det fremgår 

at selskapet ikke var autorisert. 

 
 
 

Bilde under 

Deloittes Advokatfirma AS’ brev til Norges Bank av 12. desember 2013, hvor det klart 

fremgår at kjøper MARKHUS BYGG AS med fiktivt org. nr. brøt avtalene og at det aldri 

har funnet sted noen aksjeoverdragelse 

 

 
Utklipp hemmeligholdt og rettstridig oppgjørsavtale 
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Byggmester Markhus eide ingen aksjer, det kunne også bekreftes av namsmanns  

egen medhjelper Deloitte advokatfirma i hennes notat av 12. desember 2013  

til Norges Bank. 

 

Forkjøpsretten 

Her er det også nødvendig å minne om at ethvert forsøk på salg til tredjemann straks 

ville aktivere forkjøpsrettsklausulen i aksjonæravtalen, og i aksjelovens bestemmelser.  

 

Både Remme og Byggmester Markhus  

var klar over at dersom det planlagte salget til SØREIDE OG MARKHUS- KOALISJONEN 

skulle bli gjort kjent for STIGHOLM INVEST AS – som altså hadde forkjøpsrett til alle 

selskapets aksjer – ville planen ha falt i grus.  

 

For å få gjennomført planen måtte derfor  

straffeloven og aksjeloven, samt selskapets vedtekter og aksjonæravtalen krenkes en 

rekke ganger, dette i tillegg til at PROAKTIV NÆRINGSMEGLING AS måtte korrumperes.  

 

Gjennomføringen av planen ville aldri kunne lykkes med mindre man fikk kontroll over 

medhjelperen. Det ligger i kortene at når namsretten så fatalt oppnevnte en uautorisert 

medhjelper, ville det heller ikke være problematisk å korrumpere sistnevnte, hvilket 

Proaktiv Næringsmegling AS tilgangs gjorde ved holde alt hemmelig og skjult.  

De nekte Holmefjord et vært innsyn hvilket en eiendomsmegler ikke har lov til. Han er 

lovpålagt å gi innsyn 
 

 

Hvordan er det mulig for Byggmester Markhus  

 

å avholde en ekstraordinær generalforsamling 6. august 2013, når namsmanns 

medhjelper Deloittes Advokatfirma 12. desember 2013, stopper all overføring av aksjer 

pga. Markhus videre svikefulle og straffbare handlinger, hvor hun der etter sier farvel til 

Markhus.  

 

Proaktiv Næringsmegling ble avviklet. Markhus ble sittende i et vakuum. Da forsetter 

Carsten Søreide og Bjørn Rune Markhus med nye bedragerioperasjoner, sender falske 

dokumenter til Foretaksregisteret i Brønnøysund.  

 

 
 
Uansett hvilken av de ovennevnte historier de anmeldte ønsker at påtalemyndigheten 

skal legge til grunn som ”sann”,  

er det et faktum at STIGHOLM INVEST AS’ aksjebeholdning i GUNNAR HOLMEFJORD AS 

aldri ble overdratt,  
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og da vises det igjen til Deloitte advokatfirma på vegne av PROAKTIV NÆRINGSMEGLING 

AS’ brev av 12. desember 2013 til Norges Bank, se bilde av brevet over. 

  

Videre er det et faktum at STIGHOLM INVEST AS aldri ble gitt muligheten til å gjøre 

forkjøpsretten gjeldende, ved at alt foregikk i et hemmelig komplott,  

med den følge at heller ikke HJEM KJÆRE HJEM AS’ aksjepost noen gang har blitt 

overdratt til andre.  

 

De anmeldtes eierskap har altså kun vært fingert,  

og så har man benyttet denne fabrikasjon overfor offentlig myndighet. Mot denne 

bakgrunn fremstår det – igjen – som åpenbart at Foretaksregisteret er blitt misbrukt og 

også blitt gjort til en sentral del av de anmeldtes straffbare virksomhet. 
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Kripos-topp slår alarm: - Vi må gjøre noe 

nå. Før det er for seint 

Kjeltring AS 

 

 

ADVARER: - Det er viktig å si dette nå, slik at vi kan gjøre noe med dette før det er for seint, 

sier Eivind Borge, leder for Taktisk etterforskningsavdeling i Kripos, til Dagbladet. Video: 

Lars Eivind Bones/Gunnar Thorenfeldt 

Politikere, politi og samfunn må slå tilbake de organiserte kriminelle 
miljøene, sier Eivind Borge i Kripos.  

Dagbladet 18.05.2015 

 

Gunnar Thorenfeldtgth@dagbladet.no  Arve Bartnes aba@dagbladet.no  

Torgeir P. Krokfjord tpk@dagbladet.no  
Norsk politi er i dag ikke godt nok rustet for den utfordringen vi står ovenfor, sier Eivind 

Borge, leder for Taktisk etterforskningsavdeling i Kripos, til Dagbladet. 

 

I et oppsiktsvekkende intervju med Dagbladet, slår han alarm om utviklingen av den 

organiserte kriminaliteten i Norge: 

 

• Mafialignende strukturer tar over deler av norsk næringsliv. 

• Politiet ikke godt nok rustet til å ta opp kampen. 

mailto:gth@dagbladet.no
mailto:aba@dagbladet.no
mailto:tpk@dagbladet.no
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• Savner forståelse fra politikerne. 

 

Det er viktig å si dette nå, slik at vi kan gjøre noe med dette før det er for seint. 

Vi ser at de kriminelle nettverkene operer på samme måten som de 

tradisjonelle mafiaene i andre europeiske land. De bruker alt fra bedrageri, 

skatte- og trygdemisbruk til mer alvorlig kriminalitet som menneskehandel, 

omsetning av narkotika, vold og trusler for å få innpass i det norske 

samfunnet, sier Borge.  

 

Borge sier en rekke norske bransjer er rammet, og nevner disse spesielt: bygg og 

anlegg-, restaurant-, transport- og renholdsbransjen.  

 

- Nå har vi sett at dette til og med har rammet dagligvarebransjen, sier Borge, som håper 

utspillet i Dagbladet vil vekke den norske offentligheten.   

Knuser lovlige selskap 

- De steinene vi til nå har løftet tyder på at denne kriminaliteten har et stort omfang. Dette 

er foruroligende, fordi det betyr at omfanget kan være veldig stort. Det er skremmende 

og alvorlig, sier Borge, som påpeker at kriminelle organisasjoner får mer og mer makt i 

det norske samfunnet.  

 

- De driver tung og alvorlig kriminalitet gjennom det som framstår som legal 

forretningsvirksomhet. Nettverkene bruker selskapene til å hvitvaske penger, omsette 

narkotika og utnytte folk til å jobbe under slavelignende forhold. Nå utkonkurrer de 

lovlydige norske forretninger, sier Borge. 

 

Dagbladet møter Eivind Borge på hans kontor i Kripos-hovedkvarteret på Brynseng i 

Oslo. Han har lenge vært bekymret over utviklingen. 

 

I løpet av de tre siste årene har Kripos gjentatte ganger advart mot at organiserte 

kriminelle miljøer skal ta over deler av næringslivet. Men nå er ikke dette lengre en 

bekymring, sier Eivind Borge.  

 

Det er en realitet.  

 

- Etter å ha jobbet med dette det siste året, både gjennom etterforskning og analyse, kan 

vi konkludere med at det vi fryktet mest dessverre ser ut til å stemme. Vi ser nå konturen 
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av at mafialignende strukturer får innpass i det norske samfunnet, sier Borge, som for 

første gang i sin karriere bruker ordet «mafia».  

Etterlyser politikerne 

Etterforskningssjefen mener politikerne nå må komme på banen. Han 

mener det politiske miljøet ikke har forstått utfordringen.  

 

- I dag har det politisk miljøet prioritert det de definerer som økonomisk kriminalitet. Det 

mener vi er for snevert. Vi har foreløpig ikke sett klare politiske initiativer for å demme 

opp mot den mest alvorlige kriminalitet, som er de organiserte miljøene som nå får 

innpass i de legale bedriftene, sier Borge, som etterlyser et felles situasjonsbilde. 

Savner felles virkelighetsforståelse 

- Vi må finne effektive tiltak for den mest alvorlige delen av kriminaliteten, sier Borge. Det 

mener han norsk politi og norske politikere ikke har klart til nå. 

 

- Vi bør ha miljøer med spisset kompetanse som kan bekjempe de kriminelle 

nettverkene, en slags task force som kan settes inn der det trengs, sier Borge. 

 

- Hva er det du savner fra det politiske miljøet? 

 

Jeg savner en felles forståelse.  

Det er noen unntak, men litt generelt sagt så ser jeg ikke at de bruker begrepene eller 

definerer tiltak som retter seg mot det vi kaller for arbeidsmarkedskriminalitet. Jeg savner 

en felles situasjonsforståelse og at vi går i en retning hvor vi forstår dette sammen, sier 

Borge. Han sier situasjonen krever langsiktig jobbing og mer enn det som er satt i gang i 

form av økte midler til kontroll-tiltak. Kontroller er bra, men ikke det som skal til for å ta de 

organiserte nettverkene, mener han.  

 

- Vi må sette av ressurser, ikke bare over måneder - men over år - for å stå i mot 

dette, sier Borge.  

Vold og trusler 

Utenlandske bander utgjør en vesentlig og voksende del av trusselen, og Kripos ser at 
primært albanske, litauisk og polske kriminelle miljøer får innpass i det norske 
samfunnet. 
 
- En god del av disse miljøene er aktører fra andre land. Disse miljøene har en helt 
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annen terskel når det gjelder bruk av vold og trusler. De tar med seg slike metoder inn i 
det legale norske arbeidslivet, sier Borge. 
 
For eksempel truer kriminelle sine ansatte til å jobbe under slavelignende forhold, og 
benytter vold for å presse folk til å begå kriminalitet. Kripos presiserer at vold og trusler 
ofte ikke er nødvendig. Maktforholdet og den sårbare situasjonen ofrene er i gjør ofte at 
vold og trusler ikke trengs. 
 
- Vi må ikke være så naive at vi tror at situasjonen i Europa ikke påvirker Norge. Men vi 
er heldige på grunn av vår geografiske beliggenhet, helt nord i Europa. Vi kan fortsatt 
handle i forkant. Denne muligheten må vi ikke la gå fra oss, sier Borge.  
 
Han peker på at Norge har en bedre forutsetning enn mange andre land for å stoppe 
kriminelle nettverk fra å få et for stort fotfeste i samfunnet. 
 
- Det er heldigvis fortsatt et godt stykke til vi har den samme situasjonen som i Russland 
og i Italia, hvor man har robuste mafiaer. Der har den organiserte kriminaliteten en 
alvorlighetsgrad og et omfang i seg, som vi ennå ikke har i Norge.  
For eksempel har den russiske og italienske mafiaen innflytelse på et politisk nivå vi 
ennå ikke ser i Norge. I de landene kan mafiaen påvirke politiske beslutninger, sier 
Eivind Borge, som advarer nordmenn mot å være naive. 
 
- Vi må ikke tro at vi ikke kan komme dit. Det er en fare for at den utviklingen som 
skjer i andre land før eller siden rammer Norge. Derfor er det viktig at vi reiser 
gode tiltak og forsikrer oss om at vi ikke kommer dit. Det er jeg trygg på at vi 
klarer, sier Borge.  
 

 

 


