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Tverrgående emner: 

Utdrag fra lov om behandling av personopplysninger 

(personopplysningsloven).  

 
DATO: LOV-2000-04-14-31  

DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet)  

PUBLISERT: I 2000 hefte 8  

IKRAFTTREDELSE: 2001-01-01  

SIST-ENDRET: LOV-2012-04-20-18 

ENDRER: LOV-1978-06-09-48  

KORTTITTEL: Personopplysningsloven - popplyl.  

 

 
 

INNHOLD: 

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).  

Kapittel I. Lovens formål og virkeområde  

    § 1. Lovens formål  
    § 2. Definisjoner  
    § 3. Saklig virkeområde  
    § 4. Geografisk virkeområde  
    § 5. Forholdet til andre lover  
    § 6. Forholdet til lovbestemt innsynsrett etter andre lover  
    § 7. Forholdet til ytringsfriheten  

Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger  
    § 8. Vilkår for å behandle personopplysninger  
    § 9. Behandling av sensitive personopplysninger  
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Kapittel I. Lovens formål og virkeområde  

 

§ 1. Lovens formål  

       Formålet med denne loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket 
gjennom behandling av personopplysninger.  

       Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende 
personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og 
tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.  
 

§ 2. Definisjoner  

       I denne loven forstås med:  

1) personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson,  

2) behandling av personopplysninger: enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, 

registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter,  

3) personregister: registre, fortegnelser m.v. der personopplysninger er lagret systematisk slik at 

opplysninger om den enkelte kan finnes igjen,  

4) behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger 

og hvilke hjelpemidler som skal brukes,  

5) databehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige,  

6) registrert: den som en personopplysning kan knyttes til,  

7) samtykke: en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun 

godtar behandling av opplysninger om seg selv,  

8) sensitive personopplysninger: opplysninger om  

a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,  

b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,  

c) helseforhold,  

d) seksuelle forhold,  

e) medlemskap i fagforeninger.  
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§ 3. Saklig virkeområde  

       Loven gjelder for  

a) behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler, og  

b) annen behandling av personopplysninger når disse inngår eller skal inngå i et personregister.  

       Loven gjelder ikke behandling av personopplysninger som den enkelte foretar for rent 
personlige eller andre private formål.  

       Kongen kan gi forskrift om at loven eller deler av den ikke skal gjelde for bestemte 
institusjoner og sakområder.  

       Kongen kan gi forskrift om særskilte former for behandling av personopplysninger, og 
om behandling av personopplysninger i særskilte virksomheter eller bransjer. For behandling 
av personopplysninger som ledd i kredittopplysningsvirksomhet kan det i forskrift gis 
bestemmelser bl.a. om hvilke typer opplysninger som kan behandles, hvilke kilder 
personopplysninger kan hentes fra, hvem kredittopplysninger kan utleveres til og hvordan 
utleveringen kan skje, sletting av kredittanmerkninger og taushetsplikt for de ansatte i 
kredittopplysningsbyrået. Det kan også gis regler om at loven eller enkelte bestemmelser gitt 
i eller i medhold av den skal gjelde for behandling av kredittopplysninger om andre enn 
enkeltpersoner.  

Endret ved lov 9 jan 2009 nr. 3.  
 

§ 4. Geografisk virkeområde  

       Loven gjelder for behandlingsansvarlige som er etablert i Norge. Kongen kan i forskrift 
bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen, og fastsette 
særlige regler om behandling av personopplysninger for disse områdene.  

       Loven gjelder også for behandlingsansvarlige som er etablert i stater utenfor EØS-
området dersom den behandlingsansvarlige benytter hjelpemidler i Norge. Dette gjelder 
likevel ikke dersom hjelpemidlene bare brukes til å overføre personopplysninger via Norge.  

       Behandlingsansvarlige som nevnt i annet ledd skal ha en representant som er etablert i 
Norge. Bestemmelsene som gjelder for den behandlingsansvarlige gjelder også for 
representanten.  
 

§ 5. Forholdet til andre lover  

       Bestemmelsene i loven gjelder for behandling av personopplysninger om ikke annet 
følger av en særskilt lov som regulerer behandlingsmåten.  
 

§ 6. Forholdet til lovbestemt innsynsrett etter andre lover  

       Loven her begrenser ikke innsynsrett etter offentleglova, forvaltningsloven eller annen 
lovbestemt rett til innsyn i personopplysninger.  
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       Dersom annen lovbestemt rett til innsyn gir tilgang til flere opplysninger enn loven her, 
skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak veilede om retten til å be om slikt innsyn.  

Endret ved lov 19 mai 2006 nr. 16 (i kraft 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118).  
 

§ 7. Forholdet til ytringsfriheten  

       For behandling av personopplysninger utelukkende for kunstneriske, litterære eller 
journalistiske, herunder opinionsdannende, formål gjelder bare bestemmelsene i §§ 13-15, § 
26, §§ 36-41, jf. kapittel VIII.  
 

Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger  

§ 8. Vilkår for å behandle personopplysninger  

       Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har 
samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er 
nødvendig for  

a) å oppfylle en avtale med den registerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske 

før en slik avtale inngås,  

b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse,  

c) å vareta den registrertes vitale interesser,  

d) å utføre en oppgave av allmenn interesse,  

e) å utøve offentlig myndighet, eller  

f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta 

en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne 

interessen.  

 

§ 9. Behandling av sensitive personopplysninger  

       Sensitive personopplysninger (jf. § 2 nr. 8) kan bare behandles dersom behandlingen 
oppfyller et av vilkårene i § 8 og  

a) den registrerte samtykker i behandlingen,  

b) det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling,  

c) behandlingen er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser, og den registrerte ikke 

er i stand til å samtykke,  
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d) det utelukkende behandles opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort alminnelig 

kjent,  

e) behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav,  

f) behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige kan gjennomføre sine 

arbeidsrettslige plikter eller rettigheter,  

g) behandlingen er nødvendig for forebyggende sykdomsbehandling, medisinsk diagnose, 

sykepleie eller pasientbehandling eller for forvaltning av helsetjenester, og opplysningene 

behandles av helsepersonell med taushetsplikt, eller  

h) 

behandlingen er nødvendig for historiske, statistiske 
eller vitenskapelige formål, og samfunnets interesse i 
at behandlingen finner sted klart overstiger ulempene 
den kan medføre for den enkelte. 

Ideelle sammenslutninger og stiftelser kan behandle sensitive personopplysninger 

innenfor rammen av sin virksomhet selv om behandlingen ikke oppfyller et av vilkårene i 

første ledd bokstav a - h. Behandlingen kan bare omfatte opplysninger om medlemmer 

eller personer som på grunn av sammenslutningens eller stiftelsens formål frivillig er i 

regelmessig kontakt med den, og bare opplysninger som innsamles gjennom denne 

kontakten. Personopplysningene kan ikke utleveres uten at den registrerte samtykker. 

Datatilsynet kan bestemme at sensitive personopplysninger kan behandles også i andre 

tilfeller dersom viktige samfunnsinteresser tilsier det og det settes i verk tiltak for å sikre 

den registrertes interesser. 

§ 10. Register over straffedommer 

Et fullstendig register over straffedommer kan bare føres under kontroll av en offentlig 

myndighet. 
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Taushetspliktsbestemmelser:  

Utdrag fra lov om finansforetak og 

finanskonsern (finansforetaksloven)   

 
DATO: LOV-2015-04-10-17 

DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet)  

PUBLISERT: I 2015 hefte 3 

IKRAFTTREDELSE: 01.01.2016 

SIST-ENDRET:  LOV-2016-06-17-29 fra 01.07.2016  

ENDRER: LOV-1961-05-24-1, LOV-1961-05-24-2, LOV-1988-06-10-40, LOV-1996-12-06-75 

KORTTITTEL: Finansforetaksloven -  

 

 
 

INNHOLD: 

Finansfortaksloven  

16. kapittel. Forholdet til kunder, markedsføring mv. 

§ 16-2.Finansforetaks taushetsplikt, behandling av kundeopplysninger mv. 

(1) Et finansforetak plikter å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til opplysninger 

om kunders og andres forretningsmessige eller personlige forhold som foretaket mottar under 

utøvelsen av virksomheten, med mindre foretaket etter lov eller forskrifter gitt med hjemmel i lov 

har plikt til å gi opplysninger eller er gitt adgang til å gi ellers taushetspliktbelagte opplysninger. Når 

særlige hensyn tilsier det, kan Finanstilsynet helt eller delvis oppheve taushetsplikten. 

(2) Taushetsplikten etter første ledd er ikke til hinder for at en person som har taushetsplikt etter § 

9-6, gis de opplysninger om kunders forhold som den ansatte eller tillitsvalgte har behov for ved 

utførelsen av sine arbeidsoppgaver for finansforetaket. Taushetsplikten er heller ikke til hinder for 

at opplysninger utleveres etter skriftlig samtykke fra den som har krav på taushet. 

(3) Taushetsplikten etter første ledd er ikke til hinder for at et finansforetak i særlige tilfelle gir et 

annet finansforetak opplysninger som foretaket har mottatt under utøvelsen av virksomheten, 

dersom: 

a) formålet er å avdekke eller motvirke økonomisk kriminalitet eller annen alvorlig kriminalitet, 

b) 
formålet er å gjennomføre kundeoppdrag og oppgjør av krav fra eller mot kunder, eller annen 

berettiget ivaretakelse av finansforetakets eller dets kunders interesser, eller 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2016-06-17-29
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1961-05-24-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1961-05-24-2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1988-06-10-40
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1996-12-06-75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2015-04-10-17/%C2%A79-6
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2015-04-10-17/%C2%A79-6


 

12 
 

c) 
det er nødvendig å meddele opplysninger om kunders helseforhold og andre personopplysninger 

til annet finansforetak, unntatt når annet følger av bestemmelser i personopplysningsloven.4 

Utlevering av opplysninger etter første punktum kan bare skje i henhold til styrevedtak. 

(4) Et finansforetak skal ha kontrollordninger for å sikre at kundeopplysninger blir behandlet på en 

betryggende måte, og at uvedkommende ikke får tilgang eller kjennskap til opplysningene. 

(5) Departementet kan gi forskrift om utlevering av opplysninger. 
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Utdrag fra lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. 

(hvitvaskingsloven)   

 
DATO: LOV-2009-03-06-11  

DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet)  

SIST ENDRET: 
PUBLISERT: 

LOV-2015-09-04-91 fra 01.01.2016 
I 2009 hefte 3  

IKRAFTTREDELSE: 15.04.2009  

ENDRER: LOV-1985-05-24-28, LOV-2003-06-20-41  

KUNNGJORT: 06.03.2009      kl. 13.45  

KORTTITTEL: Hvitvaskingsloven –hvvl. 

 

 
 

INNHOLD: 

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)  

Kapittel 2. Kundekontroll og løpende oppfølging  

    § 5. Risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging  
    § 6. Plikt til å foreta kundekontroll  
    § 7. Gjennomføring av kundekontroll  
    § 8. Registrering av opplysninger  
    § 9. Tidspunkt for kundekontroll  
    § 10. Følger av at kundekontroll ikke kan gjennomføres  
    § 11. Kundekontroll utført av tredjeparter  
    § 12. Utkontraktering av gjennomføring av kundekontroll  
    § 13. Forenklet kundekontroll  
    § 14. Løpende oppfølging  
    § 15. Forsterkede kontrolltiltak  
    § 16. Korrespondentbankforbindelser  

Kapittel 3. Undersøkelse og rapportering  

    § 17. Undersøkelsesplikt  
    § 18. Rapporteringsplikt  
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Kapittel 2. Kundekontroll og løpende oppfølging  

§ 5. Risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging  

       Rapporteringspliktige skal foreta kundekontroll etter §§ 6 til 13 og løpende oppfølging 
etter § 14. Kundekontroll og løpende oppfølging skal foretas på grunnlag av en vurdering av 
risiko for transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som 
rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c, der risikoen vurderes ut fra type kunde, 
kundeforhold, produkt eller transaksjon.  

       Rapporteringspliktige skal kunne påvise at omfanget av utførte tiltak er tilpasset den 
aktuelle risiko.  

       I kraft 15 april 2009.  
 

§ 6. Plikt til å foreta kundekontroll  

       Rapporteringspliktige skal foreta kundekontroll ved  

1. etablering av kundeforhold,  

2. transaksjon som gjelder 100 000 norske kroner eller mer, for kunde som den 

rapporteringspliktige ikke har et etablert kundeforhold til,  

3. mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av straffbar handling eller forhold som 

rammes av straffeloven §§ 131-136a, eller  

4. tvil om hvorvidt tidligere innhentede opplysninger om kunden er korrekte eller tilstrekkelige.  

       Beløpsgrensene i første ledd nr. 2 beregnes samlet for transaksjoner som gjennomføres i 
flere operasjoner som ser ut til å kunne ha sammenheng med hverandre. Dersom beløpet 
ikke er kjent når transaksjonen gjennomføres, skal kundekontrollen foretas så snart den 
rapporteringspliktige blir kjent med at beløpsgrensen er oversteget.  

       Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om når kundeforhold skal anses 
etablert.  

       I kraft 15 april 2009.  

 

§ 7. Gjennomføring av kundekontroll  

       Kundekontroll som nevnt i § 6 skal omfatte  

1. registrering av opplysninger som nevnt i § 8,  

2. bekreftelse av kundens identitet på grunnlag av gyldig legitimasjon,  

3. bekreftelse av identiteten til reelle rettighetshavere på grunnlag av egnede tiltak, og  
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4. innhenting av opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.  

       Dersom kunden er en juridisk person, skal identiteten til den som handler på vegne av 
kunden bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Videre skal det dokumenteres, ved 
firmaattest, stiftelsesdokument, skriftlig fullmakt eller lignende, at vedkommende er 
berettiget til å representere kunden utad.  

       Dersom andre enn kunden er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot, eller er 
gitt rett til å gjennomføre transaksjonen, skal vedkommendes identitet bekreftes på 
grunnlag av gyldig legitimasjon.  

       Dersom bekreftelse av en fysisk persons identitet skal skje på grunnlag av fysisk 
legitimasjon uten vedkommendes personlige fremmøte, skal det fremlegges ytterligere 
dokumentasjon som bekrefter vedkommendes identitet.  

       Bekreftelse av fysiske personers identitet etter første ledd nr. 2, annet ledd og tredje 
ledd kan foretas på annet grunnlag enn gyldig legitimasjon dersom den rapporteringspliktige 
er sikker på vedkommendes identitet.  

       Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om gjennomføring av 
kundekontroll, herunder hva som anses som gyldig legitimasjon.  

       I kraft 15 april 2009.  
 

§ 8. Registrering av opplysninger  

       Rapporteringspliktige skal registrere følgende opplysninger om kunder:  

1. fullt navn eller foretaksnavn,  

2. fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer eller, dersom kunden ikke har slikt nummer, 

annen entydig identitetskode,  

3. fast adresse, og  

4. referanse til legitimasjon som er brukt for å bekrefte kundens identitet.  

       Plikten til å registrere kundens faste adresse etter første ledd nr. 3 gjelder ikke dersom 
folkeregisteret har vedtatt at kundens adresse skal være fortrolig eller strengt fortrolig.  

       For fysiske personer som ikke har fått tildelt norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal 
det registreres fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap. Dersom den 
rapporteringspliktige er kjent med at kunden har to statsborgerskap, skal dette registreres.  

       For juridiske personer som ikke er registrert i offentlig register, skal det i tillegg 
registreres opplysninger om organisasjonsform, stiftelsestidspunkt samt daglig leder, 
forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson. Dersom kontaktperson er en 
juridisk person, skal det også oppgis en fysisk person som kontaktperson og registreres 
opplysninger som nevnt i første ledd om vedkommende.  
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       Rapporteringspliktige skal registrere opplysninger som entydig identifiserer reelle 
rettighetshavere.  

       I kraft 15 april 2009.  
 

§ 9. Tidspunkt for kundekontroll  

       Kundekontroll skal gjennomføres før etablering av kundeforhold eller utføring av 
transaksjon.  

       Fra første ledd gjelder følgende unntak:  

1. Bekreftelse av identiteten til kunder og reelle rettighetshavere skal kunne foretas under 

etablering av kundeforhold, dersom etableringen av kundeforholdet er nødvendig for ikke å 

hindre den alminnelige forretningsdrift og det er liten risiko for transaksjoner med tilknytning til 

en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 til 136a.  

2. Bekreftelse av identiteten til den begunstigede etter en livsforsikringspolise kan foretas etter 

tegning av polisen, forutsatt at bekreftelse av identiteten foretas før utbetalingstidspunktet 

eller det tidspunkt den begunstigede utøver sine rettigheter etter polisen.  

3. Bekreftelse av identiteten til kunden og reelle rettighetshavere kan foretas etter åpning av 

bankkonto, forutsatt at det finnes foranstaltninger som sikrer at transaksjoner knyttet til 

kontoen ikke kan utføres av kunden eller på dennes vegne før bekreftelse av identiteten er 

foretatt.  

       I kraft 15 april 2009.  
 

§ 10. Følger av at kundekontroll ikke kan gjennomføres  

       Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, skal rapporteringspliktige ikke etablere 
kundeforhold eller utføre transaksjonen. Et etablert kundeforhold skal avvikles hvis 
fortsettelse av kundeforholdet medfører risiko for transaksjoner med tilknytning til utbytte 
av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 til 136a. 

       Første ledd gjelder ikke når advokater og andre som ervervsmessig eller stadig yter 
selvstendig juridisk bistand er i ferd med å fastslå en klients rettsstilling eller bistår klienten i 
forbindelse med rettergang.  

       I kraft 15 april 2009.  
 

§ 11. Kundekontroll utført av tredjeparter  

       For gjennomføring av kundekontrolltiltak som nevnt i § 7 nr. 2 til 4 kan 
rapporteringspliktige legge til grunn tiltak som er utført av følgende tredjeparter:  

1. finansinstitusjoner,  
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2. verdipapirforetak,  

3. forvaltningsselskaper for verdipapirfond,  

4. forsikringsselskaper,  

5. foretak som driver forsikringsformidling som ikke er gjenforsikringsmegling,  

6. verdipapirregistre,  

7. statsautoriserte og registrerte revisorer,  

8. autoriserte regnskapsførere,  

9. advokater og andre som ervervsmessig eller stadig yter selvstendig juridisk bistand, når de 

bistår eller opptrer på vegne av klienter ved planlegging eller utføring av finansielle 

transaksjoner, transaksjoner som gjelder fast eiendom eller transaksjoner som gjelder 

gjenstander med verdi over 40 000 kroner,  

10. eiendomsmeglere og boligbyggelag når det drives eiendomsmegling, eller  

11. tilsvarende juridiske og fysiske personer som nevnt i nr. 1 til 4 og 6 til 10 fra annen stat, såfremt 

disse er underlagt lovmessig registreringsplikt og regler om kundekontroll, oppbevaring og 

tilsyn som svarer til reglene i denne lov.  

       Adgangen til å legge til grunn kundekontrolltiltak utført av tredjeparter i medhold av 
første ledd, medfører ikke unntak fra den rapporteringspliktiges  

1. plikt til å registrere opplysninger som nevnt i § 8 og oppbevare opplysninger og dokumenter 

som nevnt i § 22, eller  

2. ansvar for at kundekontroll gjennomføres i samsvar med denne lov og forskrifter gitt med 

hjemmel i denne lov.  

       Rapporteringspliktige kan legge til grunn kundekontroll foretatt av tredjeparter som ikke 
er etablert i Norge, selv om bekreftelse av kundens identitet, jf. § 7 første ledd nr. 2, er 
foretatt på annet grunnlag enn gyldig legitimasjon.  

       Tredjepart skal stille de opplysninger vedkommende har samlet inn for gjennomføring av 
tiltak som nevnt i § 7 nr. 2 til 4, til rådighet for den rapporteringspliktige som kunden 
henvises til. Tredjepart skal etter anmodning, omgående videresende kopier av 
identifikasjons- og kontrollopplysninger og annen relevant dokumentasjon om kundens eller 
den reelle rettighetshavers identitet, til den rapporteringspliktige. Utlevering av 
opplysninger og dokumenter som er nødvendige for at den rapporteringspliktige skal kunne 
oppfylle sine plikter etter §§ 5 annet ledd, 8 eller 22, medfører ikke brudd på lovmessig 
taushetsplikt når kunden informeres om at opplysningene utleveres.  
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       Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra adgangen til å legge til grunn 
kundekontroll utført av tredjeparter.  

       I kraft 15 april 2009.  
 

§ 12. Utkontraktering av gjennomføring av kundekontroll  

       Rapporteringspliktige kan inngå skriftlige avtaler med oppdragstakere om 
utkontraktering av gjennomføring av kundekontroll.  

       Følgende juridiske og fysiske personer kan fungere som oppdragstakere etter første 
ledd:  

1. rapporteringspliktige, med unntak av tilbydere av virksomhetstjenester som nevnt i § 4 annet 

ledd nr. 6 og forhandlere av gjenstander som nevnt i § 4 annet ledd nr. 7, og  

2. Leveringspliktig tilbyder av posttjenester.  

       Den rapporteringspliktige har ansvar for at kundekontroll gjennomføres i samsvar med 
gjeldende lov og forskrifter og at det etableres forsvarlige rutiner og treffes nødvendige 
tiltak etter § 23.  

       Utlevering av opplysninger og dokumenter, som oppdragstaker har innhentet på 
grunnlag av utkontraktering av gjennomføring av kundekontroll, som er nødvendig for at 
den rapporteringspliktige skal kunne oppfylle sine plikter etter §§ 5 annet ledd, 8 og 22 
medfører ikke brudd på lovmessig taushetsplikt.  

       Departementet kan i forskrift fastsette at andre enn de som er omfattet av annet ledd 
kan fungere som oppdragstakere.  

       I kraft 15 april 2009.  
 

§ 13. Forenklet kundekontroll  

       Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra plikt til å foreta kundekontroll etter § 6 
første ledd nr. 1, 2 og 4 og annet ledd. Rapporteringspliktige skal før anvendelse av unntak 
innhente tilstrekkelige opplysninger til å fastslå at forholdet dekkes av den aktuelle 
unntaksbestemmelse.  

       Første ledd medfører ikke unntak fra plikt til å registrere opplysninger etter § 8 første til 
tredje ledd ved opprettelse av konto.  

       I kraft 15 april 2009.  
 

§ 14. Løpende oppfølging  

       Rapporteringspliktige skal løpende følge opp eksisterende kundeforhold, herunder påse 
at transaksjoner som den rapporteringspliktige blir kjent med er i samsvar med den 
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rapporteringspliktiges kjennskap til kunden og dens virksomhet. Rapporteringspliktige skal 
oppdatere dokumentasjon og opplysninger om kunder.  

       I kraft 15 april 2009.  
 

§ 15. Forsterkede kontrolltiltak  

       I situasjoner som etter sin art innebærer høy risiko for transaksjoner med tilknytning til 
utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 til 136a, 
skal rapporteringspliktige ut fra en risikovurdering anvende andre kontrolltiltak i tillegg til de 
tiltak som følger av §§ 5 til 14.  

       Rapporteringspliktige skal ha til rådighet egnede kontrolltiltak for å fastslå om kunden er 
en politisk eksponert person. Rapporteringspliktige skal, ved kundeforhold til eller 
transaksjoner for slike personer  

1. påse at beslutningstaker innhenter samtykke fra overordnet før etablering av kundeforhold,  

2. treffe egnede tiltak for å fastslå opprinnelsen til kundens formue og den kapital som inngår i 

kundeforholdet eller transaksjonen, og  

3. føre forsterket løpende oppfølging med kundeforholdet.  

       Med politisk eksponert person som nevnt i annet ledd menes fysisk person som  

1. innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en 

annen stat enn Norge,  

2. er nært familiemedlem til person som nevnt i nr. 1, eller  

3. er kjent medarbeider til person som nevnt i nr. 1.  

       Rapporteringspliktige skal vie særlig oppmerksomhet til produkter og transaksjoner som 
fremmer anonymitet, og om nødvendig iverksette tiltak for å forebygge transaksjoner med 
tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 
147 a, 147 b eller 147 c.  

       Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om hvilke situasjoner som skal 
omfattes av første ledd og hvilke kontrolltiltak som i slike tilfeller skal anvendes. 
Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om hvem som skal anses som politisk 
eksponerte personer.  

       I kraft 15 april 2009.  
 

§ 16. Korrespondentbankforbindelser  

       Ved bruk av en institusjon fra stat utenfor EØS som korrespondentbank, skal 
kredittinstitusjoner  



 

20 
 

1. innhente tilstrekkelige opplysninger om korrespondentinstitusjonen til fullt ut å forstå arten av 

dens virksomhet og på grunnlag av offentlig tilgjengelige opplysninger fastslå institusjonens 

omdømme og tilsynets kvalitet,  

2. vurdere korrespondentinstitusjonens kontrolltiltak for forebyggelse og bekjempelse av 

handlinger som beskrevet i straffeloven §§ 332, 335, 337, 340 og 135,  

3. påse at beslutningstaker innhenter samtykke fra overordnet før etablering av nye 

korrespondentbankforbindelser,  

4. dokumentere den enkelte institusjons ansvar, og  

5. i forbindelse med oppgjørskonti, forsikre seg om at korrespondentinstitusjonen  

a) har verifisert identiteten til, og fører løpende oppfølging av, kunder som har direkte adgang 

til konti hos kredittinstitusjonen, og  

b) på anmodning kan fremlegge relevante opplysninger fra kundekontrollen til 

kredittinstitusjonen.  

       Kredittinstitusjoner skal ikke inngå eller opprettholde korrespondentbankforbindelse til 
tomme bankselskaper. Kredittinstitusjoner skal treffe egnede tiltak for å sikre at de ikke 
inngår eller opprettholder korrespondentbankforbindelser med kredittinstitusjoner som er 
kjent for å tillate at deres konti brukes av tomme bankselskaper.  

       Med tomt bankselskap som nevnt i annet ledd menes en kredittinstitusjon som er 
opprettet i en stat der institusjonen ikke er fysisk til stede med en reell ledelse og 
administrasjon, og som ikke er tilknyttet et regulert finanskonsern.  

       I kraft 15 april 2009.  

Kapittel 3. Undersøkelse og rapportering  

§ 17. Undersøkelsesplikt  

       Dersom rapporteringspliktige har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til 
utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 til 136a, 
skal det foretas nærmere undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken.  

       Rapporteringspliktige skal skriftlig eller elektronisk registrere resultatene av 
undersøkelsene.  

       Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om undersøkelsesplikt.  

       I kraft 15 april 2009.  
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§ 18. Rapporteringsplikt  

       Dersom undersøkelser som nevnt i § 17 ikke avkrefter mistanken, skal den 
rapporteringspliktige av eget tiltak oversende opplysninger til Økokrim om den aktuelle 
transaksjonen og om de forhold som har medført mistanke. Den rapporteringspliktige skal 
på forespørsel gi Økokrim alle nødvendige opplysninger om transaksjonen og mistanken.  

       Advokater og andre som ervervsmessig eller stadig yter rettshjelpvirksomhet har ikke 
plikt til å rapportere om forhold som de har fått kjennskap til gjennom arbeidet med å fastslå 
klientens rettsstilling, eller om forhold som de har fått kjennskap til før, under eller etter en 
rettssak, når de forhold opplysningene omhandler har direkte tilknytning til rettstvisten. 
Tilsvarende gjelder for revisorer og andre rapporteringspliktige når de bistår advokater eller 
andre som ervervsmessig eller stadig yter rettshjelpvirksomhet i arbeid som nevnt i første 
punktum.  

       Departementet kan i forskrift pålegge rapporteringspliktige å overføre opplysninger til 
Økokrim elektronisk. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om 
rapporteringsplikten.  

       I kraft 15 april 2009.  
 

§ 19. Gjennomføring av mistenkelige transaksjoner  

       Rapporteringspliktige skal ikke gjennomføre transaksjoner som medfører 
rapporteringsplikt som nevnt i § 18 før Økokrim er underrettet. Økokrim kan i særlige 
tilfeller gi pålegg om ikke å gjennomføre transaksjoner.  

       En transaksjon kan likevel gjennomføres før opplysninger er oversendt Økokrim, dersom 
unnlatelse av å gjennomføre transaksjonen kan vanskeliggjøre Økokrims undersøkelser eller 
eventuell etterforskning eller det ikke er mulig å la være å gjennomføre transaksjonen. 
Opplysninger skal i så fall oversendes Økokrim umiddelbart etter at transaksjonen er 
gjennomført.  

       I kraft 15 april 2009.  
 

§ 20. Forholdet til taushetsplikt  

       Meddelelse av opplysninger til Økokrim i god tro etter § 18 medfører ikke brudd på 
taushetsplikt og gir ikke grunnlag for erstatningsansvar eller straffansvar.  

       Finansinstitusjoner og forsikringsselskaper kan uten hinder av taushetsplikt utveksle 
nødvendige kundeopplysninger seg imellom når det anses nødvendig som ledd i 
undersøkelser som nevnt i § 17.  

       I kraft 15 april 2009.  
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§ 21. Forbud mot å avsløre undersøkelser, rapportering eller etterforskning  

       Kunder eller tredjepersoner skal ikke gjøres kjent med at det foretas undersøkelser som 
nevnt i § 17, at det er gitt opplysninger som nevnt i § 18 eller at det er iverksatt 
etterforskning.  

       Første ledd er ikke til hinder for utveksling av opplysninger som nevnt i § 20 annet ledd.  

       Første ledd er ikke til hinder for at rapporteringspliktige som nevnt i § 4 annet ledd nr. 1 
til 3 forsøker å få en klient til å avstå fra å begå en ulovlig handling.  

       Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra første ledd.  

       I kraft 15 april 2009.  
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Utdrag fra lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom 

faste forretningslokaler (angrerettloven).   

 
DATO: LOV-2014-06-20-27   

DEPARTEMENT: BLD (Barne- og likestillingsdepartementet)  

PUBLISERT:  I 2014 hefte 8 

IKRAFTTREDELSE:  20.06.2014 

ENDRER: LOV-2000-12-21-105 

KUNNGJORT: 
KORTTITTEL: 

20.06.2014  KL.15.50 
Angrerettloven - angrl.  

 

 
 

INNHOLD: 

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor faste forretningslokaler 
(angrerettloven).  

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser  

§ 1.Virkeområde 

Loven gjelder ved salg av varer og tjenester til forbruker, når den næringsdrivende opptrer i 

næringsvirksomhet, og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste 

forretningslokaler.1 

Lovens kapittel 2 til 5 og §§ 41 og 42 gjelder også den som i næringsvirksomhet opptrer på 

vegne av en ikke-næringsdrivende selger eller tjenesteyter i situasjoner som nevnt i første 

ledd. 

Loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen. Departementet kan likevel i forskrift bestemme at 

hele eller deler av loven ikke skal gjelde, og gi særlige regler av hensyn til de stedlige forhold. 

§ 2.Unntak fra lovens virkeområde 

Loven gjelder ikke for: 

a) 
avtaler om salg av varer og andre tjenester enn finansielle tjenester fra salgsautomater og 

automatiserte forretningslokaler, 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A741
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A742
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b) 

avtaler om salg eller oppføring av fast eiendom og avtaler som gjelder rettigheter i fast eiendom,1 

med unntak av utleie.2 Som salg av fast eiendom regnes også salg av adkomstdokumenter med 

tilknyttet leierett eller borett i bolig,3 

c) 
avtaler som omfattes av lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. 

(tidspartloven), 

d) avtaler som omfattes av lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven), 

e) avtaler om persontransporttjenester. Kravene i § 16 får likevel anvendelse, 

f) 

avtaler som er inngått med ekomtilbyder gjennom offentlig tilgjengelige betalingstelefoner for 

bruk av disse, eller som er inngått for bruk av én enkelt telefon-, Internett-, eller 

telefaksforbindelse opprettet av en forbruker, 

g) 

avtaler om salg av varer og andre tjenester enn finansielle tjenester utenom faste 

forretningslokaler når den samlede kontraktssummen, inkludert frakt- og tilleggskostnader som 

forbrukeren skal betale, er 300 kr eller mindre. 

 

§ 3.Ufravikelighet 

Loven kan ikke fravikes ved avtale til ulempe for en forbruker. 

§ 4.Forholdet til annet regelverk 

Loven medfører ingen begrensninger i opplysningsplikt eller krav til avtalen som følger av 

andre regler. 

 

§ 5.Definisjoner 

I loven menes med: 

a) forbruker: fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, 

b) 

fjernsalg: avtale inngått ved organisert ordning for salg eller tjenesteyting uten at den 

næringsdrivende og forbrukeren er fysisk til stede samtidig, og der inngåelse av avtale skjer 

utelukkende ved bruk av fjernkommunikasjonsmidler, 

c) 

faste forretningslokaler: sted for detaljsalg der den næringsdrivende utøver sin faste virksomhet, 

eller flyttbare forretningslokaler for detaljsalg der den næringsdrivende vanligvis utøver sin 

virksomhet, 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A716
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d) 

avtale inngått utenom faste forretningslokaler: avtale der forbrukeren inngår avtale eller 

fremsetter tilbud i nærvær av den næringsdrivende på annet sted enn dennes faste 

forretningslokaler, samt avtale inngått i den næringsdrivendes faste forretningslokaler eller 

gjennom et fjernkommunikasjonsmiddel umiddelbart etter en personlig og individuelt rettet 

henvendelse til forbrukeren i en situasjon som omfattes av første alternativ, 

e) 
finansiell tjeneste: banktjeneste, kredittjeneste, forsikringstjeneste, individuell pensjonstjeneste, 

investeringstjeneste, eller betalingstjeneste, 

f) 
varig medium: enhver innretning som gjør forbrukeren eller den næringsdrivende i stand til å 

lagre opplysninger på en slik måte at opplysningene i fremtiden er tilgjengelige i uendret form, 

g) 

tilknyttet avtale: avtale der forbrukeren mottar varer eller tjenester i forbindelse med en 

fjernsalgsavtale eller en avtale inngått utenom faste forretningslokaler, og der varene leveres 

eller tjenestene ytes av den næringsdrivende eller en tredjeperson på grunnlag av en ordning 

mellom en tredjeperson og den næringsdrivende, 

h) 

offentlig auksjon: salgsmetode der varer eller tjenester tilbys av den næringsdrivende til 

forbrukere, der forbrukeren er personlig til stede eller har mulighet til å være til stede, ved en 

åpen, konkurransebasert budprosedyre som ledes av en auksjonarius, og der budgiveren som får 

tilslaget, må kjøpe varene eller tjenestene, 

i) digitalt innhold: data som blir fremstilt og levert i digital form. 

 

§ 6.Fristberegning 

Når en frist uttrykt i dager skal beregnes fra det tidspunkt en hendelse inntreffer eller en 

handling finner sted, skal den dag hendelsen inntreffer eller handlingen finner sted, ikke anses 

som en del av fristen. 

Alle kalenderdager medregnes i en frist. Ender en frist på en lørdag, helligdag eller 

høytidsdag forlenges den til nærmeste virkedag. 

 
Kapittel 7. Regler om opplysningsplikt og avtalebekreftelse for fjernsalg og 
salg utenom faste forretningslokaler av finansielle tjenester 

§ 28.Opplysningsplikt før avtaleinngåelse ved fjernsalg av finansielle tjenester 

I rimelig tid før det blir inngått en fjernsalgsavtale som gjelder finansielle tjenester,1 skal den 

næringsdrivende gi forbrukeren2 opplysninger om: 

a) den næringsdrivendes navn, organisasjonsnummer og ervervsmessige hovedaktivitet og den 

næringsdrivendes geografiske adresse.3 Har en utenlandsk næringsdrivende en representant her i 
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landet, eller for øvrig representeres overfor forbrukeren av en annen næringsdrivende, skal 

forbrukeren ha tilsvarende opplysninger om representanten, 

b) 
eventuelle godkjenningsordninger som virksomheten er underlagt og opplysninger om den 

relevante tilsynsmyndigheten, 

c) den finansielle tjenestens viktigste egenskaper, 

d) 

eventuelle særskilte risikoer knyttet til det finansielle instrumentet eller til operasjoner som skal 

utføres. Er tjenestens pris avhengig av svingninger i finansmarkedene, skal det opplyses om dette 

og om at historisk verdiutvikling og avkastning ikke kan brukes som indikator på framtidig 

utvikling og avkastning, 

e) 

den samlede prisen forbrukeren skal betale, inklusive provisjoner, gebyrer og alle skatter og 

avgifter som betales gjennom den næringsdrivende, og spesifikasjon av alle enkeltelementer i 

prisen. Kan det ikke opplyses om nøyaktig pris, skal det opplyses om utregningsgrunnlaget, 

f) 
at det kan finnes andre avgifter og/eller kostnader som ikke betales gjennom eller blir pålagt 

gjennom den næringsdrivende, 

g) eventuelle grenser for hvor lenge opplysningene er gyldige, 

h) ordninger for betaling og for oppfylling av avtalen, 

i) 
eventuelle særlige tilleggskostnader som belastes forbrukeren ved bruk av 

fjernkommunikasjonsmetoden, 

j) 
hvorvidt forbrukeren har angrerett eller ikke, den eventuelle angrefristens lengde, vilkår for å 

bruke angreretten, herunder hvilket beløp forbrukeren kan bli avkrevd ved bruk av angreretten, 

k) 
hvordan angreretten kan brukes, blant annet hvilken adresse melding om bruk av angreretten 

kan sendes til, samt om følgene av å ikke bruke angreretten, 

l) avtalens korteste varighet for avtaler om løpende eller tilbakevendende finansielle tjenester, 

m) 
eventuelle rettigheter avtalen gir partene til førtidig eller ensidig å avslutte avtaleforholdet, 

herunder eventuelle vederlag som pålegges i henhold til avtalen i slike tilfelle, 

n) 
navnet på den medlemsstaten eller medlemsstatene hvis lover er brukt av den næringsdrivende 

som grunnlag for å kontakte forbrukeren før avtalen inngås, 

o) eventuelle lovvalgs- eller vernetingsbestemmelser i avtalen, 
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p) 

på hvilket eller hvilke språk avtalevilkårene og forhåndsopplysningene nevnt i denne 

bestemmelsen finnes, samt på hvilket eller hvilke språk den næringsdrivende, med samtykke fra 

forbrukeren, forplikter seg til å kommunisere så lenge avtalen løper, 

q) 
muligheten for å få løst eventuelle tvister med den næringsdrivende utenfor domstolene og 

hvordan forbrukere eventuelt kan bruke ordningene, 

r) 
garantifond eller erstatningsordninger som ikke er omfattet av direktiv 94/19/EF om 

innskuddsgarantiordninger og direktiv 97/9/EF om erstatningsordninger for investorer. 

Hvis fjernsalgsavtalen gjelder betalingstjenester som definert i finansavtaleloven4 § 11, skal 

den næringsdrivende istedenfor opplysninger som nevnt i første ledd bokstav a, b, c, e, l, m, o, 

p og q gi opplysningene nevnt i finansavtaleloven § 15 annet ledd, eventuelt opplysningene 

nevnt i finansavtaleloven § 23 første ledd hvis det gjelder en enkeltstående 

betalingstransaksjon som ikke er omfattet av en rammeavtale. 

Opplysningene skal gis på en klar og forståelig måte og i en form som er tilpasset den 

fjernkommunikasjonsmetoden som er brukt. Det skal tas særskilt hensyn til behovet for 

beskyttelse av personer uten rettslig handleevne,5 som for eksempel mindreårige.6 Der 

markedsføringen er rettet til norske forbrukere, skal opplysningene være på norsk. Hvis den 

næringsdrivende ikke gir alle opplysningene i markedsføringen,7 skal det opplyses om hvor 

forbrukeren kan få dem. 

Forutsatt at forbrukeren uttrykkelig har gitt sitt samtykke til dette, kan den næringsdrivende i 

telefonsamtaler nøye seg med å gi opplysningene nevnt i første ledd bokstav a, c, d, e, f og j. 

Den næringsdrivende skal i så fall informere forbrukeren om at flere opplysninger er 

tilgjengelige på forespørsel, og hva slags opplysninger dette er. Den næringsdrivende skal 

uansett gi fullstendige opplysninger etter første ledd skriftlig på varig medium på det 

tidspunktet som følger av reglene i § 30 første ledd. 

Hvis det utføres flere separate transaksjoner av samme type mellom de samme partene uten at 

det foreligger noen innledende avtale om tjenesten, gjelder bestemmelsen her bare for den 

første transaksjonen. Hvis det går mer enn ett år mellom transaksjonene, skal opplysningene 

likevel gis på nytt. 

Ved uanmodet tilbud fremsatt på telefon blir forbrukeren ikke bundet før han eller hun har 

akseptert tilbudet skriftlig. Dette skal den næringsdrivende gi forbrukeren skriftlig opplysning 

om før denne blir bundet av en fjernsalgsavtale. Dette gjelder ikke ved fjernsalg av 

betalingstjenester som definert i finansavtaleloven § 11. 

§ 29.Forskrift 

Departementet kan i forskrift fastsette at den næringsdrivende plikter å gi ytterligere 

opplysninger enn de som er angitt i § 28. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvordan opplysningsplikten etter 

§ 28 skal oppfylles. 

https://lovdata.no/pro/#reference/eu/31994l0019
https://lovdata.no/pro/#reference/eu/31997l0009
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-06-25-46/%C2%A711
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-06-25-46/%C2%A715
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-06-25-46/%C2%A723
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A730
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-06-25-46/%C2%A711
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A728
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A728
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§ 30.Opplysninger og avtalevilkår på varig medium ved fjernsalg1 av finansielle tjenester2  

I rimelig tid før avtale blir inngått skal den næringsdrivende gi forbrukeren3 alle avtalevilkår 

og alle opplysninger etter § 28 første ledd skriftlig på et varig medium4 som forbrukeren råder 

over. Hvis avtalen inngås på forbrukerens oppfordring og det brukes en 

fjernkommunikasjonsmetode som ikke gjør det mulig å gi avtalevilkår og opplysninger på 

varig medium før avtaleinngåelsen, skal den næringsdrivende oppfylle sine forpliktelser straks 

etter at avtalen er inngått. 

§ 28 fjerde ledd gjelder tilsvarende. 

1 Se § 5, b. 

2 Se § 5, e. 

3 Se § 5, a. 

4 Se § 5, f. 

§ 31.Rett for forbrukeren til ved fjernsalg av finansielle tjenester å få avtalevilkår på papir og til å 

bytte fjernkommunikasjonsmetode 

Forbrukeren kan når som helst under avtaleforholdet be om å få avtalevilkårene på papir. 

Forbrukeren har rett til å bytte til en annen fjernkommunikasjonsmetode, med mindre dette er 

i strid med avtalen eller den typen finansiell tjeneste1 som ytes. 

1 Se § 5, e. 

§ 32.Opplysninger på varig medium ved salg av finansielle tjenester utenom faste forretningslokaler 

I forbindelse med inngåelse av en avtale om finansielle tjenester1 utenom faste 

forretningslokaler, skal den næringsdrivende gi forbrukeren2 opplysninger som nevnt i § 28 

første ledd bokstav j og k skriftlig på et varig medium som forbrukeren råder over. 

1 Se § 5, e. 

2 Se § 5, a. 

§ 33.Forskrift 

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om krav til oppfyllelse av 

opplysningsplikten etter §§ 30 og 32, herunder at opplysninger om angreretten skal gis ved 

bruk av et angreskjema fastsatt av departementet. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A728
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A728
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A728
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A730
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A732
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Kapittel 8. Angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler av finansielle 

tjenester 

§ 34.1Angreretten ved fjernsalg 

Forbrukeren2 har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til den næringsdrivende 

før utløpet av angrefristen, jf. annet ledd. For avtaler om livsforsikring og individuelle 

pensjonsavtaler er fristen 30 dager. For andre avtaler er fristen 14 dager. 

Fristen løper fra avtalen er inngått3 eller, ved livsforsikringsavtaler,4 fra forbrukeren2 har fått 

melding om at avtalen er inngått, forutsatt at avtalevilkårene og opplysningene som kreves i § 

30 første ledd er mottatt på foreskreven måte. Dersom opplysningsplikten først oppfylles etter 

avtaleinngåelsen eller melding om at en livsforsikringsavtale er inngått, løper fristen fra det 

tidspunktet opplysningsplikten er oppfylt. 

1 Se § 5, b. 

2 Se § 5, a. 

3 Jf. lov 31 mai 1918 nr. 4 kap. 1. 

4 Se lov 16 juni 1989 nr. 69 § 10-1 (2). 

§ 35.1Unntak fra angreretten ved fjernsalg 

Angreretten gjelder ikke for: 

a) 
tjenester der prisen avhenger av svingninger i finansmarkedet som den næringsdrivende ikke har 

innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden, 

b) 
avtaler om reise- og reisegodsforsikring eller andre forsikringsavtaler med kortere varighet enn 

en måned, 

c) 
avtaler som etter forbrukerens uttrykkelige anmodning er blitt oppfylt av begge parter før 

forbrukeren utøver sin angrerett, 

d) kreditt som er sikret ved pant i fast eiendom eller i rettighet knyttet til fast eiendom.2 

1 Se § 5, b. 

2 Se pantel. 

§ 36.1Gjennomføring av angreretten ved fjernsalg 

Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av 

partene har oppfylt deler av avtalen, skal det skje en tilbakeføring. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A730
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A730
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1918-05-31-4/kap1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1989-06-16-69/%C2%A710-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
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Ved bruk av angreretten kan forbrukeren2 kun pålegges å betale for den tjenesten som faktisk 

er levert. Det beløpet forbrukeren skal betale skal stå i rimelig forhold til omfanget av den 

tjenesten som allerede er levert sammenlignet med avtalens fulle oppfyllelse. 

Rett til betaling forutsetter at oppfyllelse av avtalen er påbegynt etter forbrukerens2 

anmodning, og at forbrukeren er blitt opplyst om det beløpet som skal betales i henhold til 

reglene i § 28 bokstav j, jf. § 30 første ledd. 

Den næringsdrivende skal snarest mulig, og senest innen 30 dager, tilbakebetale ethvert beløp 

som er mottatt fra forbrukeren2 i forbindelse med avtalen, med unntak av eventuelle beløp 

etter annet ledd. Fristen løper fra den dagen den næringsdrivende mottar melding om bruk av 

angreretten. 

Forbrukeren2 skal snarest mulig, og senest innen 30 dager, tilbakeføre ethvert beløp eller 

annet formuesgode som han eller hun har mottatt. Fristen løper fra den dagen forbrukeren 

sender melding om bruk av angreretten. 

1 Se § 5, b. 

2 Se § 5, a.  

§ 37.Oppheving av visse tilknyttede avtaler1 ved fjernsalg2  

Hvis det til en finansiell tjeneste3 er knyttet en annen fjernsalgsavtale om tjenester som skal 

leveres av den næringsdrivende, oppheves den andre avtalen uten at det kan kreves vederlag 

for opphevelsen dersom forbrukeren bruker angreretten etter § 34. 

Første ledd gjelder tilsvarende når den tilknyttede tjenesten ytes av en annen enn den som yter 

den finansielle tjenesten3 på grunnlag av avtale mellom dem. Den som yter den finansielle 

tjenesten, skal i så fall gi melding til den andre næringsdrivende umiddelbart etter at melding 

om bruk av angreretten er mottatt fra forbrukeren. 

1 

 e § 5, g. 

2 Se § 5, b. 

3 Se § 5. e. 

 

§ 38.Angreretten ved salg utenom faste forretningslokaler 

Forbrukeren1 har rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til den næringsdrivende innen 14 

dager etter at de opplysningene som kreves etter § 32 er mottatt på foreskreven måte. 

Bestemmelsene i § 20 første og tredje ledd og § 6 gjelder tilsvarende. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A728
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A730
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A734
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A732
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A720
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A76
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Departementet kan i forskrift fastsette særlige regler om angreretten, herunder gjøre unntak 

fra angreretten for bestemte typer tjenester. 

1 Se § 5, a. 

§ 39.Gjennomføring av angreretten ved salg utenom faste forretningslokaler 

Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av 

partene har oppfylt hele eller deler av avtalen, skal det skje en tilbakeføring. 

Den næringsdrivende plikter å tilbakebetale det forbrukeren1 har betalt, samt eventuelt et 

beløp til dekning av returkostnader, senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av 

angreretten er mottatt. 

Har forbrukeren mottatt varer i forbindelse med tjenesteavtalen, gjelder følgende: 

a) returkostnader bæres av den næringsdrivende, 

b) 
forbrukeren kan holde varen tilbake inntil han eller hun har mottatt tilbakebetaling og eventuelt 

et beløp tilsvarende returkostnader fra den næringsdrivende, 

c) 
når forbrukeren har mottatt det den næringsdrivende skal betale, skal forbrukeren sende eller 

levere varen til den næringsdrivende innen rimelig tid, 

d) 

er varen sendt gjennom posten eller en annen selvstendig fraktfører, skal den sendes tilbake på 

tilsvarende måte. Dersom den næringsdrivende ikke har ordnet med hensiktsmessig 

returpakning, gjelder bestemmelsen i bokstav e, 

e) 

er varen levert på annen måte, skal den stilles til den næringsdrivendes rådighet for avhenting på 

det stedet varen ble mottatt. Er varen i disse tilfellene levert på et annet sted enn i forbrukerens 

hjem, kan det avtales at varen skal sendes eller leveres på en annen måte som ikke medfører 

urimelig ulempe for forbrukeren, 

f) 
forbrukeren plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres til den næringsdrivende, 

men kan i stedet be den som leverer varen, om å returnere den til den næringsdrivende, og 

g) 

dersom forbrukeren har gitt melding til den næringsdrivende om at varen kan hentes i henhold til 

bokstav e, og dette ikke skjer innen tre måneder fra meldingen er mottatt, tilfaller den 

forbrukeren vederlagsfritt. 

Bestemmelsene i § 27 første ledd første punktum og annet ledd gjelder tilsvarende. 

1 Se § 5, a. 

§ 40.Angrerett ved kredittavtaler 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A727
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
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For angrerett ved kredittavtaler etter finansavtaleloven1 gjelder finansavtaleloven § 51 b. 

 
  

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-06-25-46/%C2%A751b
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    § 10-6. Verdipapirforetaks handel med derivater  
    § 10-7. Handel i finansielle instrumenter som er registrert i et verdipapirregister  
    § 10-8. Clearingplikt  
    § 10-9. Taushetsplikt for verdipapirforetak og dets ansatte  

II. Investorbeskyttelse  
    § 10-10. Interessekonflikter  
    § 10-11. God forretningsskikk  
    § 10-12. Beste resultat ved utførelse av ordre  
    § 10-13. Håndtering av kundeordre  
    § 10-14. Tjenesteyting overfor kvalifiserte motparter  
    § 10-15. Tjenesteyting via annet verdipapirforetak  
    § 10-16. Tilknyttede agenter 

Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner 

Kapittel 1. Formål og virkeområde 

§ 1-1.Lovens formål 

Lovens formål er å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle 

instrumenter. 

 

§ 1-2.Lovens stedlige virkeområde 

Loven gjelder for virksomhet i Norge, med mindre noe annet er bestemt. Kongen kan gi 

forskrift om lovens anvendelse på Svalbard og kontinentalsokkelen og kan fastsette 

særlige regler under hensyn til de stedlige forhold. 

 

§ 1-3.Lovens anvendelse for verdipapirforetak med begrenset tjenestespekter 

Departementet kan i forskrift fastsette at enkelte av lovens bestemmelser ikke skal gjelde 

for verdipapirforetak som 

1. ikke besitter kundemidler, og 

2. 
kun driver investeringsrådgivning og/eller mottak og formidling av ordre i forbindelse 
med omsettelige verdipapirer og verdipapirfondsandeler, og 

3. 
bare formidler ordre som nevnt i nr. 2 til verdipapirforetak eller kredittinstitusjon med 
adgang til å yte slike investeringstjenester i Norge, eller til forvaltningsselskap for 
verdipapirfond med adgang til å drive verdipapirfondsforvaltning i Norge. 
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§ 1-4.Lovens anvendelse for kredittinstitusjoner 

Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak unnta kredittinstitusjoner fra en eller 

flere av lovens bestemmelser. 

 

Kapittel 2. Definisjoner 

§ 2-1.Investeringstjenester og tilknyttede tjenester 

(1) Med investeringstjenester menes 

1. 
mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere 
finansielle instrumenter som definert i § 2-2, 

2. utførelse av ordre på vegne av kunde, 

3. omsetning av finansielle instrumenter for egen regning, 

4. 
aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell 
basis og etter investors fullmakt, 

5. investeringsrådgivning som definert i § 2-4 første ledd, 

6. 
plassering av offentlige tilbud som nevnt i kapittel 7, plassering av emisjoner, samt 
garantistillelse for fulltegning av emisjoner eller tilbud om kjøp av finansielle 
instrumenter, 

7. drift av multilateral handelsfasilitet som definert i § 2-3 fjerde ledd. 

(2) Med tilknyttede tjenester menes 

1. oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter, 

2. kredittgivning, 

3. 
rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede 
spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av 
foretak, 

4. 
tjenester i tilknytning til valutavirksomhet når dette skjer i forbindelse med ytelse av 
investeringstjenester som definert i første ledd, 

5. 
utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre 
former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter, 

6. tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti, 

7. 
tjenester i tilknytning til underliggende til varederivater og derivater som definert i § 2-2 
femte ledd nr. 5, når disse tjenestene har sammenheng med investeringstjenester 
eller tilknyttede tjenester som nevnt i bestemmelsen her. 

(3) Departementet kan gi forskrifter om hva som skal anses som investeringstjenester og 
tilknyttede tjenester etter første og annet ledd. 

 

§ 2-2.1Finansielle instrumenter 

(1) Med finansielle instrumenter menes: 

1. omsettelige verdipapirer, 

2. verdipapirfondsandeler, 

3. pengemarkedsinstrumenter, 

4. derivater. 

(2) Med omsettelige verdipapirer menes de klasser av verdipapirer som kan omsettes på 
kapitalmarkedet, herunder: 

1. aksjer og andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, samt depotbevis for slike, 

2. obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter, samt depotbevis for slike, 
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3. 
alle andre verdipapirer som gir rett til å erverve eller selge slike omsettelige 
verdipapirer eller som gir rett til kontant oppgjør. 

(3) Med verdipapirfondsandeler menes andeler i fond som nevnt i verdipapirfondloven § 
1-2 første ledd nr. 1 og verdipapirer som kan sidestilles med slike andeler. 

(4) Med pengemarkedsinstrumenter menes de klasser av instrumenter som normalt 
omsettes i pengemarkedet, slik som sertifikater og innskuddsbevis, med unntak av 
betalingsmidler. 

(5) Med derivater menes: 

1. 

opsjoner, terminer, bytteavtaler (swaps), fremtidige renteavtaler (FRA), samt alle 
andre avledede kontrakter med fysisk eller finansielt oppgjør som relaterer seg til 
verdipapirer, valuta, renter, avkastningsmål, andre derivater, finansielle indekser eller 
finansielle måleenheter, 

2. varederivater, 

3. kredittderivater, 

4. finansielle differansekontrakter, 

5. 
andre instrumenter som ikke ellers omfattes av leddet her, men som har de samme 
karakteristika som andre avledede finansielle instrumenter. 

(6) Departementet kan gi nærmere forskrifter om hva som skal anses som finansielle 
instrumenter etter bestemmelsen her. 

 

§ 2-3.Verdipapirforetak, kredittinstitusjon, regulert marked og multilateral handelsfasilitet 

(1) Med verdipapirforetak menes foretak som yter en eller flere investeringstjenester som 
definert i § 2-1 på forretningsmessig basis. 

(2) Med kredittinstitusjon menes foretak som nevnt i lov 10. juni 1988 nr. 40 om 
finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-5 nr. 3. 

(3) Med regulert marked menes foretak som nevnt i lov om regulerte markeder § 3 første 
ledd. 

(4) Med multilateral handelsfasilitet menes et multilateralt system der det legges til rette 
for omsetning av finansielle instrumenter som definert i § 2-2 i samsvar med objektive 
regler og kravene fastsatt i denne lov med forskrifter. 

1 Opphevet, se nå lov 10 apr 2015 nr. 17 § 1-5 (4). 

 

§ 2-4.Andre definisjoner 

(1) Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, på kundens 
eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med 
bestemte finansielle instrumenter. 

(2) Med prisstiller menes person som på kontinuerlig grunnlag tilbyr kjøp eller salg av 
finansielle instrumenter for egen regning, til priser som personen selv fastsetter. 

(3) Med tilknyttet agent menes fysisk eller juridisk person som på kun ett 
verdipapirforetaks ansvar og regning, markedsfører investeringstjenester og tilknyttede 
tjenester, skaffer oppdrag, mottar og formidler ordre i finansielle instrumenter, plasserer 
finansielle instrumenter eller gir råd om slike finansielle instrumenter eller tjenester, jf. § 
10-16. 

(4) Med systematisk internaliserer menes verdipapirforetak som på en organisert, 
regelmessig og systematisk måte handler for egen regning ved å utføre kundeordre 
utenfor regulert marked eller multilateral handelsfasilitet, jf. § 10-19. 

(5) Med betydelig eierandel menes direkte eller indirekte eierandel som representerer 
minst 10 prosent av aksjekapitalen eller stemmene, eller som på annen måte gjør det 
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mulig å utøve betydelig innflytelse over forvaltningen av selskapet. Like med 
vedkommende aksjeeiers egne aksjer regnes i denne sammenheng aksjer som eies av 
aksjeeierens nærstående i henhold til § 2-5. 

0 Endret ved lov 20 juni 2014 nr. 29 (ikr. 1 juli 2014 iflg. vedtak 26 juni 2014 nr. 866). 

 

§ 2-5.1Nærstående 

Som noens nærstående menes 

1. 
ektefelle eller en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende 
forhold, 

2. 
mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til en person som 
nevnt i nr. 1 som vedkommende bor sammen med, 

3. selskap innen samme konsern som vedkommende, 

4. 
selskap hvor vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1, 2 eller 5, har slik 
innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3 annet ledd, allmennaksjeloven § 1-3 annet 
ledd eller selskapsloven § 1-2 annet ledd, 

5. 
noen som det må antas at vedkommende har forpliktende samarbeid med når det 
gjelder å gjøre bruk av rettighetene som eier av et finansielt instrument, herunder 
samarbeid der et tilbud vanskeliggjøres eller hindres. 

 

§ 2-6.Motpartsvirksomhet og sentrale motparter 

(1) Med motpartsvirksomhet menes yrkesmessig virksomhet som består i å tre inn som 
part i avtaler som gjelder handel med eller lån av finansielle instrumenter som nevnt i § 
2-2. 

(2) Med sentral motpart menes foretak som driver motpartsvirksomhet. 

0 Endret ved lov 20 juni 2014 nr. 29 (ikr. 1 juli 2014 iflg. vedtak 26 juni 2014 nr. 866). 

 

Del 2. Generelle bestemmelser 

Kapittel 3. Generelle atferdsbestemmelser 

§ 3-1.Anvendelsesområde 

(1) Kapittel 3 gjelder for finansielle instrumenter som er eller søkes notert på norsk 
regulert marked. § 3-9 gjelder også for finansielle instrumenter som ikke er eller søkes 
notert på norsk regulert marked. 

(2) §§ 3-3, 3-4 og 3-7 gjelder tilsvarende for finansielle instrumenter som ikke omfattes 
av første ledd, så fremt deres verdi avhenger av finansielle instrumenter som nevnt i 
første ledd. 

(3) §§ 3-3, 3-4, 3-7 og 3-8 gjelder tilsvarende for handlinger foretatt i Norge i tilknytning 
til finansielle instrumenter som er notert på et regulert marked i en annen EØS-stat eller 
der det er søkt om slik notering. Med regulert marked i første punktum menes marked 
som definert i direktiv 2004/39/EØF art. 4 nr. 14. 

(4) §§ 3-3, 3-4, 3-7 og 3-8 gjelder tilsvarende for finansielle instrumenter som omsettes 
på norsk multilateral handelsfasilitet. 

 



 

38 
 

§ 3-2.Definisjon av innsideinformasjon 

(1) Med innsideinformasjon menes presise opplysninger om de finansielle 
instrumentene, utstederen av disse eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen 
på de finansielle instrumentene eller tilknyttede finansielle instrumenter merkbart, og 
som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. 

(2) Med presise opplysninger menes opplysninger som indikerer at en eller flere 
omstendigheter eller begivenheter har inntruffet eller med rimelig grunn kan ventes å 
ville inntreffe og som er tilstrekkelig spesifikke for å trekke en slutning om den mulige 
påvirkningen av disse omstendighetene eller begivenhetene på kursen til de finansielle 
instrumentene eller de tilknyttede finansielle instrumentene. 

(3) Med opplysninger som er egnet til å påvirke kursen til finansielle instrumenter eller 
tilknyttede finansielle instrumenter merkbart, menes opplysninger som en fornuftig 
investor sannsynligvis vil benytte som en del av grunnlaget for sin 
investeringsbeslutning. 

(4) Med innsideinformasjon om varederivater menes presise opplysninger som ikke er 
offentlig tilgjengelige eller allment kjent og som direkte eller indirekte angår ett eller flere 
varederivater og som deltakere på markedet der varederivatene omsettes ville forvente å 
motta i samsvar med det Finanstilsynet anser som akseptert markedspraksis på det 
aktuelle markedet. Med opplysninger som deltakerne ville forvente å motta, menes 
opplysninger som normalt gjøres tilgjengelig for deltakere på markedet eller opplysninger 
som skal offentliggjøres som følge av lov, forskrift eller annen regulering, herunder 
privatrettslig regulering og praksis på det aktuelle varederivatmarkedet eller det 
underliggende varemarked. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om 
innsideinformasjon i tilknytning til varederivater og akseptert markedspraksis. 

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603). 

 

§ 3-3.Misbruk av innsideinformasjon 

(1) Tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter eller tilskyndelse til slike 
disposisjoner, må ikke direkte eller indirekte foretas for egen eller fremmed regning av 
noen som har innsideinformasjon. 

(2) Første ledd gjelder bare ved misbruk av innsideinformasjon nevnt i § 3-2. Første ledd 
er ikke til hinder for normal utøvelse av tidligere inngått opsjons- eller terminkontrakt ved 
kontraktens utløp. 

 

§ 3-4.Taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering 

(1) Den som har innsideinformasjon må ikke gi slike opplysninger til uvedkommende. 

(2) Den som har innsideinformasjon plikter i sin behandling av slike opplysninger å utvise 
tilbørlig aktsomhet, slik at innsideinformasjonen ikke kommer i uvedkommendes 
besittelse eller misbrukes. Utsteder av finansielle instrumenter og andre juridiske 
personer som regelmessig er i besittelse av innsideinformasjon, skal ha rutiner for sikker 
behandling av innsideinformasjon. 

 

§ 3-5.Liste over personer med tilgang til innsideinformasjon 

(1) Utsteder av finansielle instrumenter skal sørge for at det føres en liste over personer 
som gis tilgang til innsideinformasjon. Dersom en person som gis tilgang til 
innsideinformasjon er en juridisk person, skal listen omfatte dennes ansatte, tillitsvalgte, 
medhjelpere mv. som gis tilgang til informasjonen. 
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(2) Listen skal oppdateres fortløpende og inneholde opplysninger om identiteten til 
personene med tilgang til innsideinformasjonen, dato og klokkeslett personene fikk 
tilgang til slik informasjon, funksjonen til personene, årsaken til at personene er på listen 
og dato for nedtegning og endring av listen. Listen skal oppbevares på betryggende vis i 
minst fem år etter utarbeidelse eller oppdatering, og oversendes Finanstilsynet på 
forespørsel. 

(3) Utsteder av finansielle instrumenter skal sørge for at personer som gis tilgang til 
innsideinformasjon er kjent med de plikter og ansvar dette innebærer, samt 
straffeansvaret som er forbundet med misbruk eller uberettiget distribusjon av slike 
opplysninger. Utsteder av finansielle instrumenter skal kunne dokumentere overfor 
Finanstilsynet at personer som gis tilgang til innsideinformasjon er kjent med sine plikter 
etter første punktum. 

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603). 

 

§ 3-6.Undersøkelsesplikt 

(1) Før styremedlem, ledende ansatt, medlem av kontrollkomité eller revisor tilknyttet 
utstederforetaket foretar eller tilskynder til tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle 
instrumenter som er utstedt av foretaket, skal vedkommende foreta en forsvarlig 
undersøkelse av om det foreligger opplysninger som nevnt i § 3-2 om de finansielle 
instrumentene eller utstederen av disse i foretaket. Første punktum gjelder tilsvarende 
for varamedlem, observatør, styresekretær og direksjonssekretær til styret i 
utstederforetaket. Første punktum gjelder tilsvarende for ledende ansatt og styremedlem 
i foretak i samme konsern som normalt kan antas å få tilgang til innsideinformasjon. 

(2) Undersøkelsesplikten gjelder også ved inngåelse, kjøp, salg eller bytte av opsjons- 
eller terminkontrakt eller tilsvarende rettigheter knyttet til finansielle instrumenter utstedt 
av foretaket samt ved tilskyndelse til slike disposisjoner. 

(3) Utsteder av aksjer skal uten ugrunnet opphold sende en ajourført oversikt over 
personer som nevnt i første ledd til Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker. 
Oversikten skal også omfatte foretak som eier aksjer i vedkommende utstederforetak, og 
som på grunn av eierskapet er representert i utstederforetakets styre. Meldingen skal 
inneholde personens eller foretakets navn, personnummer, organisasjonsnummer eller 
lignende identifikasjonsnummer, adresse, type tillitsverv eller stilling i selskapet og 
eventuell øvrig arbeidsstilling. 

(4) Personer og foretak som nevnt i første ledd skal uten ugrunnet opphold sende 
Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker en ajourført oversikt over vedkommendes 
nærstående som nevnt i § 2-5 nr. 1, 2 og 4 dersom disse innehar aksjer utstedt av 
vedkommende selskap eller selskap i samme konsern. Oversikten skal også omfatte 
nærstående som nevnt i første ledd som innehar lån i henhold til aksjeloven § 11-1 og 
allmennaksjeloven § 11-1, tegningsretter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter knyttet til 
aksjer i vedkommende selskap eller selskap i samme konsern, uavhengig av om det 
finansielle instrumentet gir rett til fysisk eller finansielt oppgjør. 

(5) Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker kan utarbeide og offentliggjøre 
oversikter som inneholder navn på personer og foretak som nevnt i første ledd, samt 
type tillitsverv eller stilling i selskapet og eventuell øvrig arbeidsstilling. 

(6) Denne paragraf gjelder tilsvarende for egenkapitalbevis. 

0 Endret ved lov 22 juni 2012 nr. 35 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 22 juni 2012 nr. 566). 

 



 

40 
 

§ 3-7.Rådgivningsforbud 

Den som har innsideinformasjon skal ikke gi råd om handel med finansielle instrumenter 

som innsideinformasjonen vedrører. 

 

§ 3-8. Markedsmanipulasjon 

(1) Ingen må foreta markedsmanipulasjon i tilknytning til finansielle instrumenter. 

(2) Med markedsmanipulasjon menes: 

1. 

transaksjoner eller handelsordre som gir eller er egnet til å gi falske, uriktige eller 
villedende signaler om tilbudet, etterspørselen eller prisen på finansielle instrumenter, 
eller som sikrer at kursen på et eller flere finansielle instrumenter ligger på et unormalt 
eller kunstig nivå, med mindre den eller de personer som har inngått transaksjonene 
eller inngitt handelsordrene, godtgjør at begrunnelsen er å regne som legitim og at 
transaksjonen eller handelsordren er i overensstemmelse med atferd som 
Finanstilsynet har akseptert som markedspraksis på det aktuelle markedet, eller 

2. 
transaksjoner som inngås eller handelsordre som inngis i tilknytning til enhver form for 
villledende atferd, eller 

3. 

utbredelse av opplysninger gjennom media, herunder via Internett, eller ved enhver 
annen metode, når opplysningene gir eller er egnet til å gi falske, uriktige eller 
villedende signaler om finansielle instrumenter, herunder utbredelse av rykter og 
nyheter, når personen som har utbredt opplysningene visste eller burde ha visst at 
opplysningene var falske, uriktige eller villedende. Når en journalist i sin yrkesmessige 
aktivitet utbrer slike opplysninger, skal forholdet vurderes under hensyn til de regler 
som gjelder for deres yrkesgruppe, med mindre personen direkte eller indirekte 
oppnår fordeler eller fortjeneste av utbredelsen. 

(3) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om markedsmanipulasjon og 
akseptert markedspraksis. 

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603). 

1 Skal vel være «villedende». 

 

§ 3-9.1Forbud mot urimelige forretningsmetoder 

(1) Ingen må benytte urimelige forretningsmetoder ved handel i finansielle instrumenter. 

(2) God forretningsskikk skal iakttas ved henvendelser som rettes til allmennheten eller 
til enkeltpersoner og som inneholder tilbud eller oppfordring til å fremsette tilbud om 
kjøp, salg eller tegning av finansielle instrumenter eller som ellers har til formål å fremme 
handel i finansielle instrumenter. 

 

§ 3-10.Investeringsanbefalinger mv. 

(1) Den som utarbeider eller formidler informasjon som anbefaler eller foreslår en 
investering eller investeringsstrategi vedrørende finansielle instrumenter eller utstederne 
av slike, og som er ment for distribusjon eller allmennheten, skal utvise tilbørlig 
aktsomhet for å sikre at informasjonen som presenteres er korrekt og skal på en klar og 
tydelig måte opplyse om eventuelle egne interesser og interessekonflikter som knytter 
seg til instrumentene eller utstederne. 

(2) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om utarbeidelse og formidling 
av informasjon som nevnt i første ledd. Departementet kan uten hensyn til første ledd 
fastsette særlige regler om muntlige investeringsanbefalinger. 
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(3) Reglene i eller i medhold av bestemmelsen her skal ikke gjelde for presse som er 
underlagt tilfredsstillende selvregulering. 

 

§ 3-11.Rapporteringsplikt 

(1) Den som på forretningsmessig basis gjennomfører eller tilrettelegger transaksjoner i 
finansielle instrumenter, skal straks rapportere til Finanstilsynet hvis det foreligger rimelig 
grunn til mistanke om innsidehandel eller markedsmanipulasjon i tilknytning til slike 
transaksjoner. Departementet kan i forskrift bestemme at første punktum bare skal 
gjelde verdipapirforetak og kredittinstitusjoner. 

(2) Den som rapporterer etter første ledd, skal ikke informere noen andre om at melding 
er eller vil bli inngitt. 

(3) Opplysninger som i god tro meddeles Finanstilsynet etter første ledd, er ikke brudd 
på noen form for taushetsplikt og gir ikke grunnlag for erstatning eller straff. 

(4) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om oversendelse av 
opplysninger til Finanstilsynet og om rapportering etter denne bestemmelsen. 

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603). 

 

§ 3-12.Tilbakekjøpsprogrammer og kursstabilisering 

(1) Forbudet mot markedsmanipulasjon i § 3-8 gjelder ikke for tilbakekjøpsprogrammer 
og kursstabilisering som gjennomføres i overensstemmelse med regler i medhold av 
annet ledd. 

(2) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29 (forordning (EF) nr. 2273/2003) om 
tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle instrumenter gjelder som lov med 
de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

(3) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om kontroll med 
tilbakekjøpsprogrammer og kursstabilisering. 

1 Er nå nr. 29aa. 

 

§ 3-13.Unntak for disposisjoner foretatt av EØS-stat, sentralbank mv. 

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder ikke disposisjoner foretatt av eller på vegne av en 

EØS-stat, Den europeiske sentralbank, sentralbank i EØS-stat eller annet 

myndighetsorgan i slike stater når disposisjonen er et ledd i en EØS-stats penge- eller 

valutapolitikk eller styring av offentlig gjeld. 

 

§ 3-14.1Salg av finansielle instrumenter selgeren ikke eier 

Ved salg av finansielle instrumenter som nevnt i § 2-2 første ledd nr. 1 til 3 som selgeren 

ikke eier, må selgeren ha tilgang til de finansielle instrumentene slik at rettidig levering er 

sikret på avtaletidspunktet. 

0 Tilføyd ved lov 4 juni 2010 nr. 20 (ikr. 1 juli 2010 iflg. res. 4 juni 2010 nr. 771). 
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Del 3. Verdipapirforetak 

Kapittel 10. Verdipapirforetaks virksomhet mv. 

I. Generelle bestemmelser 

§ 10-1.Løpende overensstemmelse med vilkår for tillatelse 

Verdipapirforetak plikter å innrette sin virksomhet slik at den til enhver tid er i 

overensstemmelse med reglene i kapittel 9 og de vilkår som er satt for tillatelsen, samt å 

opplyse Finanstilsynet om vesentlige endringer i forutsetningene som lå til grunn for 

tillatelsen. 

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer). 

 

§ 10-2.1Verdipapirforetaks adgang til å drive annen næringsvirksomhet 

(1) Verdipapirforetak kan utover det som følger av § 9-1, § 9-6 eller tillatelse til å drive 
finansieringsvirksomhet, ikke drive annen næringsvirksomhet uten at dette har naturlig 
sammenheng med utøvelsen av investeringstjenestevirksomheten. 

(2) Finanstilsynet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra første ledd. 

(3) Dersom dette svekker verdipapirforetakets uavhengige stilling, kan 
verdipapirforetaket ikke: 

1. ha ubegrenset ansvar i annet foretak, 

2. ha eiendeler i og delta i driften av annen næringsvirksomhet, eller 

3. 
ha slik innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3 annet ledd eller allmennaksjeloven § 1-
3 annet ledd. 

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603). 

 

§ 10-3.Ansattes adgang til å drive næringsvirksomhet mv. 

(1) Ansatte i verdipapirforetak som normalt har innsyn i eller arbeider med foretakets 
investeringstjenester må ikke være medlem av styre, bedriftsforsamling eller 
representantskap i foretak med finansielle instrumenter som er gjenstand for organisert 
omsetning eller forvaltningsselskap for verdipapirfond. Vedkommende må heller ikke ha 
slik innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3 annet ledd eller allmennaksjeloven § 1-3 
annet ledd i slikt selskap. 

(2) Finanstilsynet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsen i første ledd første 
punktum. 

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603). 

 

§ 10-4.Salg av finansielle instrumenter kunden ikke eier 

Verdipapirforetak kan bare formidle og utføre ordre om salg av finansielle instrumenter 

som nevnt i § 2-2 første ledd nr. 1 til 3 som kunden ikke eier dersom kunden har tilgang 

til de finansielle instrumentene og foretaket er sikret rettidig levering på avtaletidspunktet. 

0 Endret ved lov 4 juni 2010 nr. 20 (ikr. 1 juli 2010 iflg. res. 4 juni 2010 nr. 771). 
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§ 10-5.Lån av finansielle instrumenter 

(1) Ved formidling av avtaler om lån av finansielle instrumenter, skal verdipapirforetaket 
påse at det stilles betryggende sikkerhet for lånet. Sikkerheten skal minst tilsvare 
instrumentenes markedsverdi til enhver tid, med tillegg av en marginsikkerhet etter 
nærmere regler fastsatt av departementet. 

(2) Kravet til sikkerhetsstillelse etter første ledd gjelder tilsvarende dersom 
verdipapirforetaket låner ut finansielle instrumenter fra egen portefølje. 

(3) Låneavtaler etter første og annet ledd samt avtaler om verdipapirforetaks lån av 
finansielle instrumenter skal være standardiserte. 

 

§ 10-6.Verdipapirforetaks handel med derivater 

(1) Ved formidling av og handel i finansielle instrumenter som nevnt i § 2-2 første ledd 
nr. 4, skal verdipapirforetak påse at det har betryggende sikkerhet for oppfyllelse av sine 
forpliktelser. Departementet kan fastsette nærmere regler om sikkerhetsstillelse. 

(2) Første ledd gjelder tilsvarende for verdipapirforetaks handel for egen regning. 

0 Endret ved lov 20 juni 2014 nr. 29 (ikr. 1 juli 2014 iflg. vedtak 26 juni 2014 nr. 866). 

 

§ 10-7.Handel i finansielle instrumenter som er registrert i et verdipapirregister 

Verdipapirforetak skal registrere handler med registrerte finansielle instrumenter i et 

verdipapirregister samme dag som avtale inngås. 

 

§ 10-8.Clearingplikt 

Verdipapirforetaks handel i derivater som er notert på regulert marked, skal foretas under 

medvirkning av oppgjørssentral som nevnt i § 13-1. 

 

§ 10-9.Taushetsplikt for verdipapirforetak og dets ansatte 

(1) Ansatte, tillitsmenn og personer med bestemmende innflytelse i verdipapirforetak har 
taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold, med 
mindre annet er bestemt i lov eller forskrifter gitt med hjemmel i lov. 

(2) Første ledd gjelder tilsvarende for enhver som utfører arbeid for verdipapirforetaket, 
selv om vedkommende ikke er ansatt i foretaket. 

 

II. Investorbeskyttelse 

§ 10-10. Interessekonflikter 

(1) Verdipapirforetak plikter å treffe alle rimelige forholdsregler med hensyn til å 
identifisere interessekonflikter mellom foretaket og kundene og kundene imellom. 

(2) Dersom tiltakene etter § 9-11 første ledd nr. 2 ikke er tilstrekkelig til å sikre kundens 
interesser på en betryggende måte, skal foretaket opplyse kunden om mulige 
interessekonflikter. Verdipapirforetaket kan ikke gjennomføre forretninger for kundens 
regning før kunden har fått slike opplysninger. 
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(3) Departementet kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring av bestemmelsen her. 

 

§ 10-11.God forretningsskikk 

(1) Verdipapirforetak skal utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk. 
Foretaket skal herunder påse at kundenes interesser og markedets integritet ivaretas på 
beste måte, og ellers oppfylle de krav som følger av denne paragrafen, eller av forskrifter 
gitt i medhold av denne paragrafen. 

(2) Verdipapirforetaket skal gi kunder og potensielle kunder relevante opplysninger i en 
forståelig form om: 

1. verdipapirforetaket og de tjenester det yter, 

2. 
finansielle instrumenter og foreslåtte investeringsstrategier, herunder hensiktsmessig 
veiledning og advarsel om risiko forbundet med investeringer i de aktuelle 
instrumenter eller de foreslåtte strategier, 

3. handelssystemer og markedsplasser verdipapirforetaket benytter, 

4. omkostninger og gebyrer, 

slik at kunden i rimelig grad er i stand til å forstå arten av og risikoen knyttet til 

investeringstjenesten og de finansielle instrumentene som tilbys, og således være i stand 

til å fatte en informert investeringsbeslutning. 

(3) Verdipapirforetak skal påse at all informasjon til kunder eller potensielle kunder er 
korrekt, klar og ikke villedende. Markedsføringsinformasjon skal tydelig angis som 
sådan. 

(4) Verdipapirforetak som yter investeringsrådgivning eller driver aktiv forvaltning, skal 
innhente nødvendige opplysninger om kundens kunnskap om og erfaring fra det aktuelle 
investeringsområde, samt kundens finansielle situasjon og investeringsmål. 
Undersøkelsene skal sette foretaket i stand til å anbefale den investeringstjeneste og de 
finansielle instrumenter som egner seg for vedkommende. 

(5) Verdipapirforetak skal ved yting av andre investeringstjenester enn 
investeringsrådgivning eller aktiv forvaltning, søke å innhente opplysninger om kundens 
kunnskap om og erfaring fra det aktuelle investeringsområde. Foretakets undersøkelser 
skal sette det i stand til å vurdere om den påtenkte investeringstjenesten eller det 
påtenkte investeringsproduktet er hensiktsmessig for vedkommende. Hvis foretaket 
finner at investeringstjenesten eller investeringsproduktet ikke er hensiktsmessig, skal 
kunden advares om dette. Dersom kunden velger å ikke gi de opplysninger som 
verdipapirforetaket plikter å innhente, eller han gir ufullstendige opplysninger, skal 
foretaket advare kunden om at dette gjør det umulig for foretaket å vurdere hva som er 
hensiktsmessig for kunden. 

(6) Femte ledd gjelder ikke for verdipapirforetak som yter investeringstjenester overfor 
kunde som utelukkende består av mottak, formidling og utførelse av ordre, forutsatt at 
følgende vilkår er oppfylt: 

1. 

tjenestene må gjelde aksjer opptatt til handel på et regulert marked eller et tilsvarende 
marked i annet land, pengemarkedsinstrumenter, obligasjoner eller andre 
gjeldsinstrumenter uten derivatelementer, UCITS eller andre ikke-komplekse 
finansielle instrumenter, 

2. tjenestene må ytes på kundens initiativ, 

3. 

kunden må klart underrettes om at verdipapirforetaket ved ytelsen av tjenesten ikke 
har plikt til å vurdere hensiktsmessigheten av det leverte eller tilbudte instrument eller 
tjenesteytelse, og at den investorbeskyttelse som denne plikten medfører dermed ikke 
er til stede. Denne advarselen kan gis i et standardisert format. 
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(7) Verdipapirforetak skal ha kunderegister som omfatter de dokumenter som gir uttrykk 
for avtaleforholdet mellom partene, herunder dokumenter som viser de betingelser som 
gjelder for foretakets tjenesteyting overfor kunden. Registeret over partenes avtalte 
rettigheter og plikter kan fremgå ved henvisning til andre dokumenter eller til 
offentligrettslig regulering. 

(8) Verdipapirforetak skal ved sluttseddel eller på annen måte straks gi kunden 
utfyllende rapporter om de tjenester det har utført. I den grad det er relevant skal 
rapporten omfatte omkostninger i forbindelse med de transaksjoner og tjenesteytelser 
som er gjennomført for kundens regning. Utførte oppdrag skal bekreftes ved sluttseddel. 

(9) Før et verdipapirforetak gjør forretninger med investor skal det opplyse om hvilken 
dekning som gis under sikkerhetsstillelsen som nevnt i § 9-12. 

(10) Ytelse av investeringstjenester kan bare foretas fra fast forretningssted. 

(11) Denne paragrafen og § 10-10 første ledd andre punktum gjelder tilsvarende for 
foretakets ansatte og tillitsvalgte og for personer og foretak som har slik innflytelse i 
verdipapirforetaket som nevnt i aksjeloven § 1-3 annet ledd eller allmennaksjeloven § 1-
3 annet ledd. 

(12) Departementet kan gi utfyllende forskrifter om de krav som stilles i denne 
paragrafen. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere krav til dokumentasjon av 
foretakets investeringsrådgivning. 

 

§ 10-12.Beste resultat ved utførelse av ordre 

(1) Verdipapirforetaket skal ved utførelse av kundeordre gjennomføre alle rimelige tiltak 
for å oppnå et best mulig resultat for deres kunder med hensyn til pris, kostnader, 
hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante 
forhold. Dersom kunden har gitt spesifikke instruksjoner, skal ordre utføres i tråd med 
disse. 

(2) Verdipapirforetaket skal ha effektive systemer, prosedyrer og ordninger for å sikre 
etterlevelse av bestemmelsen i første ledd. Verdipapirforetaket skal blant annet 
utarbeide og benytte retningslinjer for utførelse av kundeordre. 

(3) Verdipapirforetakets retningslinjer skal for hver type finansielt instrument foretaket 
handler med, inneholde informasjon om de ulike markedsplasser som benyttes og hvilke 
faktorer som bestemmer valget av markedsplass. Retningslinjene skal i det minste 
omfatte de markedsplasser som vanligvis gir det beste resultat ved utførelse av 
kundeordre. 

(4) Før utførelse av kundeordre skal verdipapirforetaket opplyse kundene om foretakets 
retningslinjer og innhente deres samtykke til disse. Dersom retningslinjene tillater at 
kundeordre utføres utenfor et regulert marked eller multilateral handelsfasilitet, skal 
kundene samtykke uttrykkelig til dette. Kundene skal opplyses om alle viktige endringer i 
ordningene som nevnt i annet ledd, herunder blant annet om viktige endringer i 
retningslinjene. 

(5) Verdipapirforetaket skal kontrollere de ordninger som er etablert i tråd med annet 
ledd for å avdekke og utbedre eventuelle svakheter. Blant annet skal verdipapirforetaket 
jevnlig evaluere hvorvidt bruk av markedsplassene som nevnt i retningslinjene er egnet 
til å oppnå det beste resultatet for deres kunder, eller om det er behov for endringer. 

(6) På kundens forespørsel skal verdipapirforetaket kunne påvise at kundeordrene er 
utført i tråd med foretakets retningslinjer. 

(7) Departementet kan gi utfyllende forskrifter om de krav som stilles i bestemmelsen 
her. 
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§ 10-13.Håndtering av kundeordre 

(1) Verdipapirforetak skal etablere prosedyrer og ordninger som sikrer hurtig, rettferdig 
og effektiv utførelse av kundeordre, vurdert i forhold til verdipapirforetakets øvrige 
kundeordre og foretakets handel for egen regning. Prosedyrene og ordningene skal 
legge til rette for utførelse av sammenlignbare kundeordre i den rekkefølge som de er 
kommet inn. 

(2) Dersom en kundeordre i aksjer notert på regulert marked som angir pris og antall 
(limitordre), på grunn av markedsforholdene ikke kan utføres umiddelbart og 
verdipapirforetaket ikke har mottatt annen instruks fra kunden, skal foretaket straks treffe 
foranstaltninger for raskest mulig utførelse ved å offentliggjøre ordren på en måte som er 
tilgjengelig for markedsaktørene. Plikten til offentliggjøring anses oppfylt dersom ordren 
gjøres tilgjengelig på et regulert marked eller en multilateral handelsfasilitet. 

(3) Departementet kan gi utfyllende forskrifter om de krav som stilles i bestemmelsen 
her. 

 

§ 10-14.Tjenesteyting overfor kvalifiserte motparter 

(1) Verdipapirforetak med tillatelse til å yte tjenester som nevnt i § 2-1 første ledd nr. 1 til 
3, kan bringe i stand eller inngå transaksjoner med kvalifiserte motparter uten å 
overholde de krav som stilles i § 10-11, § 10-12 eller § 10-13 første ledd i forbindelse 
med disse transaksjonene eller tilknyttede tjenester som er direkte knyttet til disse 
transaksjonene. 

(2) Følgende skal alltid regnes som kvalifiserte motparter: 

1. verdipapirforetak, 

2. kredittinstitusjoner, 

3. forsikringsselskap, 

4. verdipapirfond og forvaltningsselskap for slike fond, 

5. pensjonskasser og forvaltningsselskap for slike kasser, 

6. andre finansinstitusjoner, 

7. foretak som nevnt i § 9-2 annet ledd nr. 7 til 9, 

8. offentlige myndigheter, inkludert sentralbanker og overnasjonale organisasjoner. 

(3) Kravene i § 10-11, § 10-12 og § 10-13 første ledd skal likevel gjelde dersom en 
kvalifisert motpart anmoder om dette overfor verdipapirforetaket. 

(4) Departementet kan gi utfyllende forskrifter til paragrafen, herunder utvide kretsen av 
kvalifiserte motparter, samt fastsette særlige regler i forbindelse med utvidelsen. 

 

§ 10-15.Tjenesteyting via annet verdipapirforetak 

(1) Dersom et verdipapirforetak formidler instruksjoner om å utføre investeringstjenester 
eller tilknyttede tjenester på vegne av sine kunder til et annet verdipapirforetak, kan det 
verdipapirforetaket som mottar instruksjonene forholde seg til informasjonen som gis, 
uten å henvende seg til kunden. 

(2) Verdipapirforetaket som formidler instruksjonene forblir i slike tilfeller ansvarlig for at 
informasjonen er fullstendig og korrekt, og at eventuelle anbefalinger eller råd er egnet 
for kunden og for øvrig i samsvar med § 10-11. 

(3) Verdipapirforetaket som mottar instruksjonene, plikter å utføre de aktuelle tjenester, 
basert på informasjon og råd som nevnt i annet ledd, i samsvar med alle relevante 
bestemmelser i kapittel 10. 
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§ 10-16.Tilknyttede agenter 

(1) Verdipapirforetak kan benytte tilknyttede agenter for å markedsføre sine tjenester, 
skaffe oppdrag, motta og formidle ordre, plassere finansielle instrumenter og gi råd om 
de finansielle instrumenter og investeringstjenester som verdipapirforetaket tilbyr, 
forutsatt at verdipapirforetaket selv har tillatelse til å yte slike tjenester. Virksomhet som 
tilknyttet agent krever ikke tillatelse etter § 9-1. Agenten kan bare være tilknyttet ett 
verdipapirforetak. 

(2) Verdipapirforetaket er ansvarlig for all virksomhet som agenten forestår på 
verdipapirforetakets vegne, og skal ved bruk av agent påse at verdipapirforetaket fortsatt 
overholder sine plikter etter denne loven. Verdipapirforetaket plikter å påse at tilknyttede 
agenter alltid opplyser om agentforholdet ved kontakt med kunder eller potensielle 
kunder. Opplysningene må minst omfatte verdipapirforetakets identitet, de tjenester som 
tilbys i agentforholdet, samt at verdipapirforetaket fullt ut er ansvarlig for agentens 
virksomhet. Opplysningene skal gis skriftlig, eller over telefon med lydopptak. 

(3) Tilknyttede agenter skal registreres i et offentlig tilgjengelig register. Registeret skal 
føres av Finanstilsynet. Registeret skal inneholde opplysninger om tilknyttede agenter 
etablert i Norge, og om norske verdipapirforetaks tilknyttede agenter etablert i annen 
EØS-stat hvor bruk av tilknyttede agenter ikke er tillatt. Registrering i Norge kan bare 
skje dersom verdipapirforetaket bekrefter at foretakets tilknyttede agent er egnet. 
Verdipapirforetak kan bare benytte tilknyttede agenter som er registrert i Norge eller i 
tilsvarende register i annen EØS-stat. Verdipapirforetak skal melde fra til Finanstilsynet 
dersom tilknytningen til en agent opphører. 

(4) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til paragrafen her. Departementet 
kan fastsette nærmere regler om tilknyttede agenter og deres virksomhet. 

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603). 

 

§ 10-16a.Nemndbehandling av tvister 

Finansieringsvirksomhetsloven § 2-12b gjelder tilsvarende for verdipapirforetak. 

0 Tilføyd ved lov 11 apr 2014 nr. 12 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 11 apr 2014 nr. 547). 

1 Opphevet, se nå lov 10 apr 2015 nr. 17 § 16-3. 
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Del 3. Verdipapirforetak 

Kapittel 9. Tillatelse, vilkår og grensekryssende virksomhet mv. 

I. Definisjoner mv. 

§ 9-1.Definisjoner 

I denne forskrift del 3 menes med: 

a) distribusjonskanaler: distribusjonskanaler som definert i § 3-6 syvende ledd. 

b) 
varig medium: en innretning som kunden kan lagre personlig adressert informasjon 
på, slik at informasjonen er tilgjengelig i uforandret form så lenge det er 
hensiktsmessig. 

c) tilknyttet person: 

1) 
styremedlem, deltaker eller tilsvarende, medlem av ledelsen eller tilknyttet agent til 
verdipapirforetaket, 

2) 
styremedlem, deltaker eller tilsvarende eller medlem av ledelsen av en tilknyttet agent 
til verdipapirforetaket, 

3) 

arbeidstaker i verdipapirforetaket eller tilknyttet agent til verdipapirforetaket, samt 
enhver annen fysisk person hvis tjenester stilles til rådighet for og som kontrolleres av 
verdipapirforetaket eller en tilknyttet agent til verdipapirforetaket og som deltar i 
verdipapirforetakets ytelse av investeringstjenester, eller 

4) 
en fysisk person som er direkte involvert i ytelsen av tjenester til verdipapirforetaket 
eller tilknyttet agent til verdipapirforetaket i henhold til en avtale om utkontraktering av 
foretakets investeringstjenester. 

d) finansanalytiker: tilknyttet person som utarbeider innholdet i investeringsanalyser. 

e) 

foretaksgruppe: en gruppe av foretak som verdipapirforetaket inngår i og som består 
av morselskap, datterselskaper og enheter hvor morselskapet eller datterselskapene 
har eierinteresser, samt enheter som er tilknyttet hverandre som nevnt i direktiv 
83/349/EF artikkel 12 (1). 

f) 
utkontraktering: en ordning som går ut på at en tjenesteyter utfører oppgaver som 
ellers ville ha blitt utført av verdipapirforetaket selv. 

g) 

verdipapirfinansiering: utlån eller innlån av finansielle instrumenter, 
gjenkjøpstransaksjon eller reversert gjenkjøpstransaksjon, kjøps-
/tilbakesalgstransaksjon eller salgs-/tilbakekjøpstransaksjon, slik dette er nærmere 
definert i forordning (EF) nr. 1287/2006 artikkel 2 (10). 

h) 
øverste ledelse: den person eller de personer som faktisk leder verdipapirforetakets 
virksomhet, jf. verdipapirhandelloven § 9-9 første ledd. 

i) 
aktiv forvaltning: investeringstjeneste som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første 
ledd nr. 4. 

 

§ 9-2.Krav til medium for levering av informasjon til kunder 

(1) Når det i forskriften del 3 kreves at informasjon til kunden skal gis skriftlig, skal 
informasjonen gis på papir med mindre kunden gir samtykke til at informasjonen gis i et 
annet varig medium. 

(2) Verdipapirforetak kan gi informasjon som nevnt i § 10-10 til § 10-15 og § 10-27 annet 
ledd på en internettside om informasjonen ikke er rettet til kunden personlig, og: 
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(a) kunden har oppgitt e-postadresse til verdipapirforetaket, 

(b) kunden uttrykkelig samtykker til at informasjonen kan gis på en internettside, 

(c) 
kunden informeres elektronisk om internettsidens adresse, samt hvor på 
internettsiden informasjonen kan finnes, og 

(d) 
informasjonen er oppdatert, og kontinuerlig tilgjengelig på internettsiden så lenge 
kunden med rimelighet kan forventes å ha behov for informasjonen. 

III. Alminnelige krav til organisering av virksomheten 

§ 9-7.Generelle organisatoriske krav 

(1) Verdipapirforetak skal til enhver tid påse at det: 

(a) 
har dokumenterte beslutningsprosedyrer og en organisering som klargjør funksjoner 
og ansvarsområder, 

(b) 
gjør foretakets tilknyttede personer kjent med prosedyrer som gjelder innenfor den 
enkeltes ansvarsområde, 

(c) 
har interne kontrollrutiner som sikrer at beslutninger og foretakets interne rutiner 
overholdes på alle nivåer i foretaket, 

(d) ansetter medarbeidere som har nødvendig kompetanse og kunnskap, 

(e) 
har et effektivt system for rapportering og formidling av relevant informasjon innad i 
foretaket, og 

(f) 
sørger for at personer som utfører flere oppgaver for verdipapirforetaket, utfører hver 
av disse i samsvar med god forretningsskikk. 

(2) Verdipapirforetaket skal ha rutiner og systemer for håndtering av informasjon som 
sikrer nødvendig sikkerhet og konfidensialitet. 

(3) Verdipapirforetak skal ha en hensiktsmessig plan for kontinuitet i virksomheten som 
tar sikte på å sikre eller gjenopprette viktige data og funksjoner og yting av 
investeringstjenester i tilfelle av systemsvikt. 

(4) Verdipapirforetak skal overvåke og regelmessig vurdere foretakets systemer, 
internkontrollfunksjoner og ordninger etablert i henhold til første til tredje ledd, og 
iverksette tiltak for å avhjelpe eventuelle mangler. 

 

§ 9-8.Kontroll av etterlevelse (compliance) 

(1) Verdipapirforetak skal ha retningslinjer og prosedyrer for å avdekke risiko for at 
foretaket ikke oppfyller sine forpliktelser etter verdipapirhandelloven og forskrifter fastsatt 
i medhold av verdipapirhandelloven. Foretaket skal iverksette forebyggende tiltak og 
prosedyrer for å begrense slik risiko og gjøre det mulig for Finanstilsynet å føre tilsyn 
med foretaket. 

(2) Verdipapirforetak skal ha en effektiv og uavhengig kontrollfunksjon, som skal: 

(a) kontrollere at foretaket oppfyller sine forpliktelser etter første ledd, 

(b) 
regelmessig vurdere om de nevnte retningslinjer, prosedyrer og tiltak er tilstrekkelig 
effektive, 

(c) 
vurdere eventuelle tiltak som iverksettes for å avhjelpe manglende etterlevelse av 
regelverket, og 

(d) 
gi råd og veiledning om verdipapirforetakets forpliktelser etter verdipapirhandelloven 
til foretakets ledelse, ansatte og andre som yter investeringstjenester på vegne av 
foretaket. 

(3) For å sikre at kontrollfunksjonen kan ivareta sine arbeidsoppgaver på en effektiv og 
uavhengig måte skal verdipapirforetaket påse at: 

(a) 
kontrollfunksjonen har den nødvendige autoritet, ekspertise, ressurser og tilgang til 
relevant informasjon, 
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(b) 
det er utpekt en medarbeider med hovedansvar for foretakets kontrollfunksjon og for 
rapportering til foretakets ledelse som nevnt i § 9-12 annet ledd, 

(c) 
personer som er involvert i foretakets kontrollfunksjon ikke involveres i utøvelsen av 
de tjenester eller funksjoner de skal kontrollere, og 

(d) 
personer som er involvert i foretakets kontrollfunksjon ikke får fastsatt sin 
godtgjørelse på en måte som påvirker, eller er egnet til å påvirke, deres objektivitet. 

0 Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009). 

 

§ 9-9. Risikostyring 

(1) Verdipapirforetak skal påse at det: 

(a) 
har hensiktsmessige retningslinjer og prosedyrer for risikostyring for å identifisere 
hvilken risiko som er forbundet med dets virksomhet, systemer og prosesser, 

(b) fastsetter relevante grenser for risikoeksponering, 

(c) har effektive rutiner for å styre risiko i lys av foretakets grenser for risikoeksponering, 

(d) overvåker at foretakets retningslinjer og rutiner for risikostyring følges, og 

(e) 
overvåker at de tiltak foretaket har fastsatt for å avhjelpe eventuelle mangler ved dets 
retningslinjer og rutiner er tilstrekkelige og at disse overholdes. 

(2) Verdipapirforetak skal ha en uavhengig risikostyringsfunksjon med følgende 
oppgaver: 

(a) sikre etterlevelse av de retningslinjer og prosedyrer som nevnt i første ledd, og 

(b) gi råd og rapportere om foretakets risikostyring som nevnt i § 9-12 annet ledd. 

 

§ 9-10. Internrevisjon 

Verdipapirforetak skal ha en uavhengig internrevisjon. Internrevisjonen skal: 

(a) 
ha en revisjonsplan for å kunne vurdere om foretakets systemer, internkontroll og 
rutiner er tiltrekkelige og effektive, 

(b) gi tilrådninger på bakgrunn av vurderingene som foretas i medhold av bokstav a), 

(c) kontrollere at tilrådningene følges, og 

(d) 
rapportere om resultatet av internrevisjonens kontrollhandlinger som nevnt i § 9-12 
annet ledd. 

 

§ 9-11. Tilpasning og unntak av hensyn til virksomhetens art, omfang og kompleksitet 

(1) Foretaket skal tilpasse kravene som følger av § 9-7 første ledd og § 9-8 første ledd til 
virksomhetens art, omfang og kompleksitet. 

(2) Foretaket kan unnlate å oppfylle de krav som følger av § 9-8 tredje ledd bokstav c) 
og d), § 9-9 annet ledd og § 9-10 dersom foretaket kan godtgjøre at kravene ikke står i 
rimelig forhold til virksomhetens art, omfang og kompleksitet. I tillegg gjelder følgende 
vilkår: 

(a) 
For unntak fra kravet i § 9-8 tredje ledd bokstav c) og d) kreves at kontrollfunksjonen 
forblir effektiv. 

(b) 
For unntak fra kravet i § 9-9 annet ledd kreves i tillegg at retningslinjer og prosedyrer 
for risikostyringen er tilstrekkelige og effektive. 
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§ 9-12. Ledelsens ansvar 

(1) Ansvaret for at foretaket overholder sine forpliktelser etter verdipapirhandelloven og 
forskrifter fastsatt i medhold av verdipapirhandelloven påligger verdipapirforetakets 
øverste ledelse. Ledelsen skal vurdere og regelmessig gjennomgå de ordninger og 
prosedyrer som er iverksatt for å oppfylle foretakets forpliktelser, samt iverksette tiltak for 
å avhjelpe eventuelle mangler. Dersom det er hensiktsmessig, skal verdipapirforetaket 
sørge for at styret pålegges tilsvarende forpliktelser. 

(2) Den øverste ledelsen og styret skal motta skriftlige rapporter om verdipapirforetakets 
etterlevelse av lover og regler, risikostyring og internrevisjon på regelmessig basis, jf. § 
9-8 tredje ledd bokstav b, § 9-9 annet ledd bokstav b og § 9-10 bokstav d. Slike 
rapporter skal blant annet angi om det er iverksatt forebyggende tiltak for å avhjelpe 
eventuelle mangler. Ledelsen skal motta slike rapporter minst én gang årlig. 

 

§ 9-13. Klagebehandling 

(1) Verdipapirforetak skal ha klare og tilgjengelige prosedyrer for å kunne behandle 
klager fra ikke-profesjonelle kunder på en forsvarlig og hurtig måte. 

(2) Verdipapirforetak skal kunne dokumentere slike klager og hvordan klagen er 
behandlet. 

VI. Oppbevaring av dokumentasjon 

§ 9-21.Krav til oppbevaringstid 

(1) Verdipapirforetak skal oppbevare den dokumentasjon som kreves etter 
verdipapirhandelloven og forskrifter fastsatt i medhold av verdipapirhandelloven i minst 5 
år. 

(2) Dokumenter som viser verdipapirforetakets og kundens respektive forpliktelser og 
rettigheter i tilknytning til avtale om tjenesteyting eller vilkårene for denne, skal likevel 
oppbevares så lenge kundeforholdet varer. I den grad Finanstilsynet finner det 
nødvendig for å ivareta sine tilsynsmessige funksjoner, kan Finanstilsynet i særlige 
tilfeller gi verdipapirforetak pålegg om å oppbevare dokumentasjon som nevnt i en 
lengre periode. 

(3) Ved tilbakekall av et verdipapirforetaks tillatelse til å yte investeringstjenester skal 
dokumentasjon etter første ledd oppbevares frem til femårsperioden er utløpt. 

0 Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009). 

 

§ 9-22.Krav til medium for oppbevaring av opplysninger 

Opplysningene i § 9-21 første ledd skal oppbevares på et medium som gjør at: 

(a) 
Finanstilsynet til enhver tid kan få tilgang til opplysningene og rekonstruere 
hovedfasene i verdipapirforetakets behandling av enhver transaksjon, 

(b) 
eventuelle rettelser eller andre endringer i opplysningene fremkommer, herunder 
opplysningenes innhold før eventuelle rettelser eller endringer, og 

(c) det ikke er mulig å manipulere eller endre opplysningene på en illegitim måte. 

0 Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009). 

 

VII. Interessekonflikter 
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§ 9-23.Interessekonflikter som kan være til skade for kunde 

Verdipapirforetak skal identifisere mulige interessekonflikter som kan oppstå i 

virksomheten og som kan være til ulempe for kunden. Verdipapirforetaket skal som et 

minimum vurdere om foretaket, tilknyttet person eller person som er tilknyttet foretaket 

gjennom direkte eller indirekte eierskap: 

(a) 
vil kunne oppnå økonomisk gevinst eller unngå økonomisk tap på bekostning av 
kunden, 

(b) 
har en annen interesse enn kunden når det gjelder resultatet av ytelsen av 
investeringstjenesten eller gjennomføringen av transaksjonen, 

(c) 
har økonomiske eller andre grunner til å prioritere en annen kundes eller andre 
grupper av kunders interesser foran kundens interesser, 

(d) driver samme type virksomhet som kunden, eller 

(e) 
vil motta godtgjørelse for ytelsen av investeringstjenesten overfor kunden fra annen 
person enn kunden i form av penger, varer eller tjenester utover standard provisjon 
for tjenesten. 

 

§ 9-24.Retningslinjer for interessekonflikter 

(1) Verdipapirforetak skal ha skriftlige retningslinjer for å håndtere interessekonflikter. 
Retningslinjene skal være tilpasset foretakets størrelse og organisering samt 
virksomhetens art, omfang og kompleksitet. Det skal tas hensyn til forhold foretaket er 
eller burde være kjent med og som kan gi opphav til interessekonflikter knyttet til andre 
selskaper i foretaksgruppen. 

(2) Retningslinjene skal som et minimum omfatte: 

(a) 
angivelse av de forhold som kan medføre interessekonflikter knyttet til de enkelte 
investeringstjenester og tilknyttede tjenester som utføres av eller på vegne av 
foretaket og som kan innbære en reell risiko for at kundens interesser svekkes, og 

(b) 
angivelse av rutiner som skal følges og tiltak som skal iverksettes for å håndtere slike 
interessekonflikter. 

(3) Rutiner og tiltak som nevnt i annet ledd bokstav b skal være egnet til å sikre at 
tilknyttede personers deltakelse i virksomhet som involverer en interessekonflikt etter 
annet ledd bokstav a utføres med en nødvendig grad av uavhengighet. Rutinene og 
tiltakene skal ta hensyn til foretakets, herunder foretaksgruppens, størrelse og 
virksomhet, samt graden av risiko for å skade kundens interesser. For å sikre nødvendig 
uavhengighet skal verdipapirforetak vurdere behovet for blant annet: 

(a) rutiner for forsvarlig utveksling av informasjon mellom ulike deler av virksomheten, 

(b) 
særskilt kontroll med tilknyttede personer som i hovedsak utfører virksomhet for eller 
yter tjenester til kunder som kan ha motstridende interesser, eller kunder som kan ha 
interesser i strid med foretakets egne interesser, 

(c) 
å fjerne direkte sammenheng mellom avlønningen av tilknyttede personer som utfører 
ulike typer virksomhet, dersom det kan oppstå interessekonflikter mellom disse 
virksomhetene, 

(d) 
tiltak for å hindre eller begrense muligheten for at det kan utøves utilbørlig påvirkning 
av en tilknyttet persons utførelse av investeringstjenester eller tilknyttede tjenester, og 

(e) 
tiltak for å hindre eller kontrollere en tilknyttet persons samtidige eller etterfølgende 
deltagelse i bestemte investeringstjenester eller tilknyttede tjenester dersom slik 
deltagelse er egnet til å svekke håndteringen av interessekonflikter. 
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(4) Dersom innføring og gjennomføring av rutiner og tiltak etter tredje ledd ikke sikrer en 
tilstrekkelig grad av uavhengighet, skal verdipapirforetaket iverksette ytterligere eller 
alternative tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å oppnå slik uavhengighet. 

 

§ 9-25.Informasjon til kunder 

Dersom gjennomføring av tiltak i samsvar med § 9-24 og verdipapirhandelloven § 9-11 

første ledd nr. 2 ikke er tilstrekkelige for å ivareta kundenes interesser på en 

betryggende måte, skal foretaket opplyse kunden om mulige interessekonflikter, jf. 

verdipapirhandelloven § 10-10 annet ledd. Informasjon skal gis skriftlig og være 

tilstrekkelig detaljert til at kunden kan foreta et begrunnet valg med hensyn til 

investeringstjenesten eller den tilknyttede tjenesten interessekonflikten relaterer seg til. 

Informasjonen skal ta hensyn til kundens profesjonalitet. 

 

§ 9-26.Dokumentasjon av tjenester og virksomhet som gir opphav til skadelige 

interessekonflikter 

Verdipapirforetak skal dokumentere hvilke investeringstjenester og tilknyttede tjenester 

som er utført eller utføres av eller på vegne av foretaket hvor en interessekonflikt har 

oppstått eller kan oppstå, og som innebærer en reell risiko for skade på en eller flere 

kunders interesser. 

 

§ 9-27. Investeringsanalyse 

(1) Med investeringsanalyse menes anbefaling som nevnt i § 3-6 annet ledd som er 
utarbeidet av verdipapirforetak, og som: 

(a) 
er benevnt eller beskrevet som investeringsanalyse eller tilsvarende benevnelse, eller 
som på annen måte er presentert som en objektiv eller uavhengig forklaring av de 
forhold som omfattes av anbefalingen, og 

(b) ikke regnes som investeringsrådgivning etter verdipapirhandelloven § 2-4 første ledd. 

(2) Når verdipapirforetak utarbeider investeringsanbefalinger som ikke omfattes av første 
ledd, skal anbefalingen benevnes som markedsføringsmateriale og inneholde en tydelig 
erklæring om at anbefalingen ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for 
investeringsanalyser. Ved muntlig presentasjon av slikt markedsføringsmateriale skal det 
gis tilsvarende forklaring. 

(3) For øvrig gjelder reglene om investeringsanbefalinger i § 3-6 til § 3-15. 

 

§ 9-28.Nærmere organisatoriske krav til verdipapirforetak som utarbeider og distribuerer 

investeringsanalyser 

(1) Denne bestemmelse gjelder verdipapirforetak som utarbeider eller får utarbeidet 
investeringsanalyser som nevnt i § 9-27 første ledd, dersom analysen vil formidles 
foretakets kunder eller til allmennheten, eller det er rimelig grunn til å anta at slik 
formidling vil finne sted. Bestemmelsen gjelder ikke verdipapirforetak som bare formidler 
andres investeringsanalyser til kunder eller allmennheten, og følgende vilkår er oppfylt: 

(a) 
investeringsanalysen ikke er utarbeidet av selskap i samme foretaksgruppe som 
verdipapirforetaket, 
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(b) verdipapirforetaket ikke vesentlig endrer anbefalingene i investeringsanalysen, 

(c) 
investeringsanbefalingen ikke presenteres som om den var utarbeidet av 
verdipapirforetaket, og 

(d) 
verdipapirforetaket kontrollerer at den som har utarbeidet analysen er underlagt 
tilsvarende krav som følger av denne forskriften vedrørende investeringsanalyser 
eller har fastsatt retningslinjer som inneholder slike krav. 

(2) Verdipapirforetak skal sørge for at tiltak fastsatt i henhold til § 9-24 gjennomføres 
overfor finansanalytikere som deltar i utarbeidelsen av investeringsanalysen samt andre 
tilknyttede personer med ansvarsområder eller forretningsinteresser som kan komme i 
konflikt med interessene til de personer investeringsanalysen formidles til. 

(3) Verdipapirforetak skal i tillegg ha rutiner og prosedyrer for å sikre: 

(a) at finansanalytikere og tilknyttede personer med kunnskap om 

1) det sannsynlige tidspunktet for offentliggjøring av investeringsanalysen, 

2) 
innholdet av investeringsanalysen som ikke er tilgjengelig for kundene eller 
offentligheten, eller 

3) 
innhold av investeringsanalysen som ikke lett kan utledes av offentlig tilgjengelig 
informasjon, 

ikke kan handle for egen eller andres regning (herunder verdipapirforetakets regning) i 

finansielle instrumenter som omfattes av investeringsanalysen eller i ethvert avledet 

finansielt instrument, før mottakerne av investeringsanalysen har hatt en rimelig 

anledning til å handle på bakgrunn av den. Dette gjelder ikke ordinær 

prisstillingsvirksomhet foretatt i god tro eller utførelse av en uoppfordret kundeordre. 

(b) 
at finansanalytikere og tilknyttede personer involvert i utarbeidelsen av 
investeringsanalysen gjøres kjent med reglene om egenhandel i 
verdipapirhandelloven kapittel 8, 

(c) 
at verdipapirforetaket, finansanalytikere og andre tilknyttede personer som er 
involvert i utarbeidelsen av innholdet i investeringsanalysene ikke mottar godtgjørelse 
fra personer som har en særlig interesse i hovedinnholdet i analysen, 

(d) 
at verdipapirforetaket, finansanalytikere og relevante personer involvert i utarbeidelse 
av investeringsanalyse ikke tilbyr utstedere fordelaktige investeringsanalyser, og 

(e) 

at andre enn finansanalytikere ikke tillates å gjennomgå utkast til 
investeringsanalysen for å kontrollere faktiske opplysninger i analysen forut for 
formidlingen av den, med unntak av gjennomgang som foretas for å sikre 
overholdelse av foretakets juridiske forpliktelser. Dette gjelder bare dersom 
investeringsanalysen inneholder en anbefaling eller kursmål. 

(4) Med avledet finansielt instrument i tredje ledd menes finansielt instrument med en 
pris nært knyttet til endringer i prisen til et annet finansielt instrument omhandlet i en 
investeringsanalyse, og som inneholder et derivatelement som baserer seg på dette 
andre finansielle instrumentet. 

 

VIII. Verdipapirforetakenes sikringsfond 

§ 9-29.Medlemmer 

Følgende skal være medlem i Verdipapirforetakenes sikringsfond: 

(a) 
verdipapirforetak med tillatelse etter verdipapirhandelloven § 9-1 til å yte 
investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 til 7, 
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(b) 
forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse etter lov 25. november 2011 nr. 
44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 2-1 annet ledd, jf. første ledd, til å yte 
investeringstjeneste som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4, 

(c) 
forvaltere av alternative investeringsfond med tillatelse etter lov 20. juni 2014 nr. 28 
om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-2 tredje og fjerde ledd, jf. sjette 
ledd. 

0 
Endret ved forskrifter 21 des 2011 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2012), 1 sep 2015 nr. 1017 (i 
kraft 1 okt 2015). 

 

§ 9-30.Utenlandske foretak med filial i Norge 

(1) Verdipapirforetak etablert med filial i Norge i henhold til verdipapirhandelloven § 9-24 
plikter ikke å være medlem i fondet til dekning for filialens virksomhet i Norge. Slike 
foretak kan, for filialens virksomhet i Norge, slutte seg til fondet som supplement til 
sikringsordningen i filialens hjemstat, dersom sistnevnte ordning ikke kan anses å gi 
filialens kunder like god dekning som den norske ordningen. I så fall gjelder prinsippene i 
vedlegg II til direktiv 97/9/EF. Tilsvarende gjelder forvaltningsselskaper for verdipapirfond 
som nevnt i verdipapirfondloven § 3-3 etablert med filial i Norge og som har tillatelse fra 
hjemstatens myndigheter til å yte investeringstjenester som nevnt i 
verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4. 

(2) Verdipapirforetak etablert med filial i Norge i henhold til verdipapirhandelloven § 9-25 
skal være medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond til dekning for filialens 
virksomhet. Finanstilsynet kan samtykke til at filialen ikke plikter å være medlem i fondet, 
dersom filialens virksomhet i Norge er dekket av tilfredsstillende erstatningsordning. § 9-
44 gjelder uten hensyn til om filialen fritas for kravet til å stille sikkerhet. Tilsvarende 
gjelder forvaltningsselskaper for verdipapirfond som nevnt i verdipapirfondloven § 3-4 
etablert med filial i Norge og som har tillatelse fra hjemstatens myndigheter til å yte 
investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4. 

0 
Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 21 des 2011 nr. 1467 
(i kraft 1 jan 2012). 

 

§ 9-31.Fondets formål, organisering, vedtekter mv. 

(1) Sikringsfondet skal ved manglende økonomisk evne hos medlemmene, jf. § 9-37, gi 
dekning for krav som skyldes medlemmenes behandling av kunders midler og finansielle 
instrumenter, jf. § 9-32. 

(2) Fondet er eget rettssubjekt. Ingen av medlemmene har eiendomsrett til noen del av 
fondet. Konkurs eller akkordforhandlinger kan ikke åpnes i fondet. 

(3) Fondets øverste myndighet er generalforsamlingen, jf. § 9-45. Fondet ledes av et 
styre, jf. § 9-46. Fondet skal ha vedtekter godkjent av Finansdepartementet. Endringer 
av vedtektene skal også godkjennes av Finansdepartementet. 

(4) Fondet kan pålegge medlemmene rapporteringsplikt og å fremlegge dokumenter og 
opplysninger som er nødvendig for fondets beregning av avgift, utgifter til garanti eller for 
dekning av krav, eller som fondet ellers anser nødvendig for sin virksomhet. 
Finanstilsynets taushetsplikt er ikke til hinder for at Finanstilsynet gir opplysninger som 
nevnt til fondet. 

0 Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009). 
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§ 9-32.Dekning fra fondet 

Fondet skal dekke krav som skyldes medlemmenes manglende evne til å betale tilbake 

penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 

2-2 første ledd, og som oppbevares, administreres eller forvaltes av medlemmet på 

kunders vegne i forbindelse med investerings- og tilleggstjenester. 

 

§ 9-33.Fondets størrelse 

Fondets samlede ansvarlige kapital skal minst utgjøre 50 millioner NOK. 

 

§ 9-34. Avgift fra medlemmene 

(1) Medlemmene skal hvert år betale en avgift til fondet, med mindre fondets egenkapital 
etter siste årsregnskap overstiger minstekravet i § 9-33. Medlemmene skal betale avgift 
til å dekke fondets årlige utgifter, med mindre minstekravet i § 9-33 er nådd og fondets 
avkastning eller avgift fra nye medlemmer etter § 9-36 minst dekker slike årlige utgifter. 

(2) Hvert medlem betaler en årlig avgift som utgjør 0,8 prosent av medlemmets samlede 
inntekter fra investerings- og tilleggstjenester fra foregående år, minimum 25 000 NOK 
og maksimum 500 000 NOK. Med samlede inntekter fra investerings- og tilleggstjenester 
menes for verdipapirforetak post 4.1.30 Sum inntekter fra investeringstjenester og 
tilleggstjenester i kvartalsoppgaven for verdipapirforetak og for forvaltningsselskaper for 
verdipapirfond post 2.1.04 Inntekter fra aktiv forvaltning og post 2.1.05 Inntekter fra 
tilleggstjenester som fremgår av kvartalsoppgaven for forvaltningsselskap for 
verdipapirfond. Tidspunkt for betaling av avgiften skal fastsettes i fondets vedtekter. 

(3) Finanstilsynet kan bestemme at medlemmer som nevnt i § 9-29 bokstav a) med 
tillatelse til å yte investeringstjeneste i henhold til verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd 
nr. 4 og medlemmer som nevnt i § 9-29 bokstav b) betaler en lavere avgift enn det som 
fremgår av annet ledd, for så vidt gjelder midler som forvaltes på vegne av profesjonelle 
kunder. 

(4) Fondets styre kan fastsette lavere avgift for det enkelte år, dersom det er klart at 
innbetalingene etter en slik avgift vil være tilstrekkelig til at fondets minstekrav etter § 9-
33 oppnås. 

(5) For filial som nevnt i § 9-30 første ledd annet punktum skal det hvert år betales en 
avgift til fondet beregnet etter prinsippene i vedlegg II til direktiv 97/9/EF. 

(6) Dersom fondets kapital ikke er tilstrekkelig i tilfelle det fremmes krav mot fondet, er 
medlemmene forpliktet til å dekke det overskytende slik at ansvaret prinsipalt er 
proratarisk, subsidiært solidarisk. Det enkelte medlems proratariske ansvar beregnes i 
henhold til metoden og beregningsnøkkelen som er beskrevet i annet ledd. 

0 
Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 25 aug 2010 nr. 1216 
(i kraft 1 jan 2011). 

 

§ 9-35. Garantistillelse 

(1) Dersom fondets egenkapital er lavere enn 50 millioner NOK, skal fondet sørge for at 
differansen dekkes av en selvskyldnergaranti. 

(2) Utgifter til nevnte garanti utliknes årlig på medlemmene og beregnes i henhold til 
metoden og beregningsnøkkelen som er beskrevet i § 9-34 på bakgrunn av medlemmets 
andel av samlede inntekter fra investerings- og tilleggstjenester fra foregående år. 



 

60 
 

(3) Garanti etter denne bestemmelse kan kun stilles av: 

(a) 
foretak som nevnt i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og 
finansinstitusjoner § 1-4 første ledd nr. 1 til 3, 

(b) 
tilsvarende foretak som har hovedsete i, er gitt tillatelse til å drive virksomhet i og er 
underlagt myndighetstilsyn i annen EØS-stat, 

(c) 

tilsvarende foretak som har hovedsete i, er gitt tillatelse til å drive virksomhet i og er 
underlagt myndighetstilsyn i stat utenfor EØS-området, dersom oppgjør under 
garantien er sikret i samsvar med det som vil gjelde for garanti stillet av foretak som 
nevnt i a) og b). 

 

§ 9-36. Endringer i medlemskap 

(1) Et nytt medlem skal svare avgift etter § 9-34 i sine fire første driftsår selv om fondet 
har oppnådd minste ansvarlige kapital etter § 9-33. 

(2) Medlem betaler full avgift også for det driftsår medlemskapet opphører. Innbetalt 
avgift betales ikke tilbake til uttredende medlem. 

 

§ 9-37. Manglende økonomisk evne 

(1) Manglende økonomisk evne skal anses inntrådt når tvangsakkord eller konkurs er 
åpnet hos medlemmet. Tilsvarende gjelder dersom kredittinstitusjon som har konsesjon 
som verdipapirforetak blir satt under offentlig administrasjon, jf. banksikringsloven 
kapittel 4. 

(2) For medlemmer som nevnt i § 9-30 første ledd, skal manglende økonomisk evne 
anses inntrådt når fondet har mottatt opplysninger fra hjemstatens vedkommende 
myndigheter om konstateringen eller avgjørelsen som nevnt i direktiv 97/9/EF artikkel 2 
nr. 2. 

(3) For medlemmer som nevnt i § 9-30 annet ledd, skal manglende økonomisk evne 
anses inntrådt når prosesser som tilsvarer tvangsakkord eller konkurs er åpnet i 
verdipapirforetakets hjemstat. Fondet har ubegrenset rett til å kontrollere at nevnte krav 
er oppfylt og for øvrig kontrollere en kundes rettigheter i samsvar med ordningens egne 
normer og fremgangsmåter før den utbetaler erstatning. 

 

§ 9-38. Dekning av krav og unntak for enkelte kunder 

(1) Fondet skal, når et medlem har manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9-37, 
gi dekning for krav som nevnt i § 9-32 oppstått i forbindelse med utøvelse av 
investeringstjenester som nevnt i § 9-29, og eller tilleggstjenester som nevnt i 
verdipapirhandelloven § 2-1 annet ledd nr. 1 eller verdipapirfondloven § 2-1 tredje ledd 
nr. 2. Selv om et medlem har levert tilbake eller fått tilbakekalt tillatelsen, vil fondets 
ansvar omfatte krav som nevnt i § 9-32 oppstått før slik tilbakelevering/tilbakekall. 

(2) For norske medlemmer skal fondet også dekke krav som knytter seg til virksomhet 
som utøves i medhold av verdipapirhandelloven § 9-23 eller verdipapirfondloven § 3-1 
og § 3-2, samt virksomhet som drives av filial utenfor EØS-området, med mindre annet 
fastsettes av Finanstilsynet. 

(3) Fondet dekker ikke krav som stammer fra transaksjoner omfattet av rettskraftig 
straffedom om hvitvasking av penger. 

(4) Krav fra følgende kunder dekkes ikke: 

(a) finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirforetak 

(b) verdipapirfond og andre foretak for kollektiv forvaltning 
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(c) pensjonskasser og pensjonsfond 

(d) selskaper i samme konsern som medlemsinstitusjonen 

(e) 
kunder som har ansvar for eller har dratt fordel av forhold som vedrører medlemmet, 
når slike forhold har forårsaket medlemmets økonomiske vanskeligheter eller bidratt 
til en forverring av medlemmets økonomiske situasjon. 

0 
Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 21 des 2011 nr. 1467 
(i kraft 1 jan 2012). 

 

§ 9-39. Dekningens størrelse 

(1) Dekning ytes med inntil 200 000 kroner pr. kunde pr. tilfelle av manglende økonomisk 
evne som nevnt i § 9-37. 

(2) Der flere kunder benytter medlemmets tjenester sammen, skal hver enkelt være 
dekket i samsvar med første ledd. Andelseiere i rettssubjekter som nevnt i § 9-38 fjerde 
ledd b) skal ikke betraktes som flere kunder som benytter medlemmets tjenester 
sammen. 

 

§ 9-40. Kunngjøring og frist for å melde krav 

Fondet skal på en hensiktsmessig måte underrette kundene om at et medlem har 

manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9-37. Krav fra kunden skal fremsettes for 

fondet innen fem måneder fra kunngjøringen som nevnt. Har kunden ikke fremmet sitt 

krav innen denne tid, er retten til dekning tapt. Dersom kunden har vært forhindret for å 

fremsette kravet innen fristen, begynner tidsfristen i stedet å løpe når hindringen er 

opphørt. 

 

§ 9-41. Oppgjør 

(1) Fondet skal betale krav fra den enkelte kunde snarest mulig og senest tre måneder 
etter at kravets berettigelse og størrelse er fastslått. I særlige tilfeller kan Finanstilsynet 
forlenge fristen med inntil tre måneder. 

(2) Dekning for tap av finansielle instrumenter skal fastsettes i forhold til instrumentenes 
markedsverdi ved inntreden av manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9-37. 
Dekning for kontante midler skal omfatte eventuelle renter frem til inntreden av 
manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9-37. 

(3) Dersom en kunde med eierandel i medlemmet, er siktet for lovbrudd i forbindelse 
med hvitvasking av penger, skal erstatningsordningen, uansett tidsfristen over, innstille 
alle utbetalinger i påvente av en rettskraftig domsavgjørelse. 

(4) Tvist om fondets avgjørelser kan påklages til Finanstilsynet etter forvaltningsloven 
kapittel VI. Tvist om et krav omfattes av ordningen og om retten til dekning under denne, 
kan prøves av domstolene. 

0 Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009). 

 

§ 9-42. Manglende oppfyllelse av medlemmers plikter 

(1) Dersom et medlem ikke oppfyller sine plikter i henhold til verdipapirhandelloven § 9-
12, bestemmelser gitt i dette avsnitt og i medhold av disse bestemmelser, skal fondet 
underrette Finanstilsynet. Fondet og Finanstilsynet skal samarbeide om å treffe 
hensiktsmessige tiltak for å sikre at medlemmet oppfyller sine plikter. Med 
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Finanstilsynets samtykke kan et medlem med en frist på minst 12 måneder varsles om 
at det kan utelukkes fra fondet. Dersom et medlem, ved utløpet av nevnte frist fortsatt 
ikke oppfyller sine plikter og det foreligger et uttrykkelig samtykke fra Finanstilsynet, kan 
fondet bestemme at det aktuelle medlem skal utelukkes fra fondet. Fondets ansvar vil 
omfatte krav som nevnt i § 9-32 oppstått før tidspunktet for utelukkingen. 

(2) Dersom en filial etablert i medhold av § 9-30 første ledd ikke oppfyller sine plikter 
som nevnt i første ledd, skal myndighetene i vertsstaten underrettes. Det skal treffes 
tilsvarende tiltak som etter første ledd, eventuelt kan filialen tilsvarende utelukkes fra 
fondet. Kundene skal underrettes om at den supplerende dekningen er bortfalt og fra 
hvilken dato. Fondets ansvar vil omfatte krav som nevnt i § 9-32 oppstått før tidspunktet 
for utelukkingen. 

0 Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009). 

 

§ 9-43. Fondets rett til å tre inn i kundenes rettigheter 

Når fondet utbetaler erstatning, skal fondet ha rett til å tre inn i kundenes rettigheter i 

forhold til konkursboet, krav i en tvangsakkord eller krav i forhold til en kredittinstitusjon 

der det er gjort vedtak om offentlig administrasjon, i den grad kunden har fått full dekning 

for sitt krav mot medlemmet. 

 

§ 9-44. Opplysningsplikt til kunder 

Medlemmet skal, før det gjør forretninger med kunde, informere denne om 

Verdipapirforetakenes sikringsfond, herunder beløp, dekningsgrad og virkeområde. For 

foretak som er etablert ved filial i Norge skal det gis tilsvarende informasjon på norsk og 

på en lett forståelig måte om den sikringsordning filialen er omfattet av. Informasjonen 

etter denne bestemmelsen kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom 

kunden ønsker det. 

 

§ 9-45. Generalforsamling 

(1) På generalforsamlingen har hvert medlem av fondet én representant og én stemme. 
En beslutning av generalforsamlingen krever flertall av de avgitte stemmer, om ikke 
annet fremgår av vedtektene. Beslutning om fastsettelse og endring av vedtektene 
krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer. 

(2) Generalforsamlingen vedtar vedtekter for fondet, velger medlemmer og 
varamedlemmer til styret og fastsetter instruks for styret. 

(3) Årsmelding og regnskap skal behandles av generalforsamlingen. Årsmelding og 
regnskap skal være gjenstand for revisjon. 

 

§ 9-46. Styre 

(1) Fondet skal ha et styre på fem medlemmer. Fire medlemmer og fire varamedlemmer 
velges av generalforsamlingen. Finanstilsynet oppnevner ett medlem med varamedlem. 

(2) De valgte medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Styret velger leder og 
nestleder for ett år om gangen. 
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(3) Ved sammensetning av styre skal det legges vekt på hensynet til en balansert 
representasjon fra medlemmer av forskjellig størrelse og karakter. 

(4) Styret skal utarbeide vedtekter for fondet og eventuelt endringer i vedtektene som 
skal fremlegges for generalforsamlingen for fastsettelse. 

(5) For gyldig vedtak i styret kreves at minst 3 medlemmer stemmer for forslaget. 

(6) Det skal føres styreprotokoll. Finanstilsynet kan kreve fondets styreprotokoller 
fremlagt. 

0 Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009). 

 

Kapittel 10. Verdipapirforetaks virksomhet mv. 

I. Klassifisering av kunder 

§ 10-1.Kundekategorier 

(1) Verdipapirforetak skal kategorisere sine kunder som henholdsvis: 

(a) ikke-profesjonelle kunder, 

(b) profesjonelle kunder, jf. § 10-2, eller 

(c) kvalifiserte motparter, jf. verdipapirhandelloven § 10-14 annet ledd. 

(2) Verdipapirforetak skal informere kundene skriftlig om hvilken kategori de tilhører, om 
adgangen til å be om en annen kategorisering og om hvilken betydning kategoriseringen 
har for graden av investorbeskyttelse. 

(3) Verdipapirforetak kan på eget initiativ eller på anmodning fra en kunde, generelt eller 
i det enkelte tilfelle, behandle en profesjonell kunde eller en kvalifisert motpart som en 
ikke-profesjonell kunde eller en kvalifisert motpart som en profesjonell kunde. 

(4) Dersom profesjonell kunde eller kvalifisert motpart ber om behandling som ikke-
profesjonell kunde, og verdipapirforetaket samtykker i det, skal verdipapirforetaket og 
kunden inngå skriftlig avtale om dette. Avtalen skal spesifisere om den gjelder generelt 
eller i forbindelse med en eller flere angitte transaksjoner, investeringstjenester eller 
produkttyper. 

(5) Verdipapirforetak skal ha skriftlige interne retningslinjer og rutiner for kategorisering 
av kunder. Profesjonelle kunder er ansvarlige for at verdipapirforetaket holdes løpende 
underrettet om enhver endring som vil kunne påvirke deres klassifisering. Blir 
verdipapirforetaket kjent med at kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for å bli 
kategorisert som profesjonell kunde, skal verdipapirforetaket treffe passende 
forholdsregler. 

 

§ 10-2.Profesjonelle kunder 

Følgende kunder anses som profesjonelle i relasjon til alle investeringstjenester og 

finansielle instrumenter: 

(a) kvalifiserte motparter nevnt i verdipapirhandelloven § 10-14 annet ledd, 

(b) 
juridisk person som oppfyller minst to av følgende tre krav til størrelse på 
virksomheten: 

1) 
regnskapsmessig balanse på et beløp i norske kroner som minst svarer til 20 000 000 
euro, 

2) årlig netto omsetning på et beløp i norske kroner som minst svarer til 40 000 000 euro, 

3) egenkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til 2.000.000 euro, og 
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(c) 
andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle 
instrumenter, herunder spesialforetak for verdipapirisering. 

 

§ 10-3.Kvalifiserte motparter 

(1) I tillegg til kvalifiserte motparter som nevnt i verdipapirhandelloven § 10-14 annet ledd 
skal profesjonelle kunder som nevnt i denne forskrift § 10-2 bokstav b regnes som 
kvalifisert motpart. 

(2) Juridiske personer som oppfyller minst to av tre kriterier som nevnt i § 10-4 kan be 
om å bli behandlet som kvalifisert motpart i forhold til investeringstjenester eller 
transaksjoner som vedkommende er kategorisert som profesjonell i forhold til. 

(3) Verdipapirforetak skal innhente uttrykkelig bekreftelse fra kunden hvor vedkommende 
samtykker i å bli behandlet som kvalifisert motpart. Bekreftelsen kan innhentes i en 
generell avtale eller i forbindelse med enkelttransaksjoner. 

 

§ 10-4.Ikke-profesjonelle kunder som kan be om å bli behandlet som profesjonell 

En ikke-profesjonell kunde kan be om å bli behandlet som en profesjonell kunde dersom 

minst to av følgende tre kriterier er oppfylt: 

(a) 
kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked 
gjennomsnittlig ti ganger pr. kvartal i de foregående fire kvartaler, 

(b) 
størrelsen på kundens finansielle portefølje (kontantbeholdning og finansielle 
instrumenter) overstiger et beløp i norske kroner som svarer til 500 000 euro, 

(c) 
kunden arbeider eller har arbeidet innen finansiell sektor i minst ett år i stilling som 
krever kunnskap om de relevante transaksjoner eller investeringstjenester. 

 

§ 10-5.Krav til prosedyre ved avkall på beskyttelse som ikke-profesjonell 

(1) Ved anmodning som nevnt i § 10-4 skal: 

(a) 
kunden skriftlig meddele verdipapirforetaket at vedkommende ønsker å bli behandlet 
som profesjonell, generelt eller kun i tilknytning til en bestemt investeringstjeneste 
eller transaksjon eller en bestemt transaksjons- eller produkttype, 

(b) 
verdipapirforetaket skriftlig gi kunden en tydelig advarsel om den investorbeskyttelsen 
og de rettigheter kunden gir avkall på, og 

(c) 
kunden skriftlig, i et annet dokument enn kundeavtalen, erklære å forstå følgene av å 
gi avkall på denne investorbeskyttelsen. 

(2) Verdipapirforetaket skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at kunde som anmoder 
om å bli behandlet som profesjonell kunde, oppfyller kravene i § 10-4 før det beslutter å 
imøtekomme anmodningen. 

(3) Verdipapirforetaket kan bare etterkomme anmodning som nevnt i § 10-4 om foretaket 
med rimelig sikkerhet kan fastslå at kunden har den nødvendige erfaring, kunnskap og 
ekspertise til å fatte investeringsbeslutninger vedrørende relevante investeringstjenester, 
finansielle instrumenter eller transaksjoner, og forstår risikoen forbundet med disse. 

 

§ 10-6.Klassifisering av eksisterende kunder 

(1) Verdipapirforetak skal senest ved første kontakt med etablerte kunder etter denne 
forskriften er trådt i kraft informere kundene om hvorvidt de er klassifisert som ikke-
profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter. 
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(2) Verdipapirforetak som ved ikrafttredelsen av denne forskriften har kategorisert sine 
eksisterende kunder i overensstemmelse med forskriften, har ikke plikt til å foreta ny 
kategorisering. Kundene skal likevel opplyses om vilkårene for kategoriseringen. 

 

§ 10-7.Virkninger av skillet kvalifiserte motparter/profesjonelle/ikke-profesjonelle kunder 

(1) Følgende bestemmelser får ikke anvendelse overfor profesjonelle kunder: 

(a) 
§ 10-9, § 10-10, § 10-12 første ledd, § 10-13 annet og fjerde ledd, § 10-14 første til 
tredje ledd og sjette ledd, § 10-15, 

(b) § 10-20, 

(c) 
§ 10-21 første ledd nr. 2, § 10-21 annet, femte, sjette, syvende og åttende ledd, § 10-
22 annet til sjette ledd, § 10-23, 

(d) § 10-27 annet og tredje ledd, 

(f) § 10-28 første ledd bokstav c. 

(2) Ved vurderingen av om ytelse av investeringsrådgivning og aktiv forvaltning overfor 
en profesjonell kunde er egnet, jf. § 10-16, kan verdipapirforetaket legge til grunn at 
profesjonelle kunder har tilstrekkelige erfaring og kunnskap som nevnt i § 10-16 første 
ledd bokstav c i forhold til de produkter, tjenester og transaksjoner som kunden er 
klassifisert som profesjonell i forhold til og at kunden er finansielt i stand til å håndtere 
risikoen som nevnt i første ledd bokstav b. 

(3) Ved vurderingen av om ytelse av andre investeringstjenester enn 
investeringsrådgivning og aktiv forvaltning overfor en profesjonell kunde er 
hensiktsmessig, jf. § 10-17, kan verdipapirforetaket legge til grunn at profesjonelle 
kunder har nødvendig erfaring og kunnskap som nevnt i § 10-17 relatert til de 
investeringstjenester, transaksjoner eller produkter kunden er klassifisert som 
profesjonell i forhold til. 

(4) For kvalifiserte motparter gjelder foruten bestemmelsene som er angitt i første ledd, 
heller ikke: 

(a) § 10-11, § 10-13 første, tredje og femte ledd, § 10-14 fjerde og femte ledd, 

(b) § 10-17 til § 10-19, 

(c) § 10-21 første ledd nr. 1 og tredje ledd og § 10-24, 

(d) § 10-25, § 10-26 og § 10-27 første ledd, 

(e) § 10-28 første ledd bokstav a og b, annet og tredje ledd, § 10-29 og § 10-30, 

ved ytelse av investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd 

nr. 1 til 3, med mindre den kvalifiserte motparten ber om det. 

0 Endret ved forskrift 31 okt 2007 nr. 1203. 

 

II. Vederlag fra andre enn foretakets kunder 

§ 10-8.Vederlag fra andre enn foretakets kunder 

(1) Verdipapirforetak kan i forbindelse med at de yter investeringstjenester eller 
tilknyttede tjenester bare motta vederlag fra eller yte vederlag til andre enn kunden 
dersom: 

(a) 
kunden før ytelsen av tjenesten gis skriftlig informasjon om vederlagets art og verdi, 
eller beregningsmåte dersom verdien ikke kan fastsettes, og 

(b) 
vederlaget er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten til kunden og ikke vil svekke 
foretakets plikt til å ivareta kundens interesser på beste måte. 
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(2) Første ledd gjelder ikke reelle utgifter som muliggjør eller er nødvendige for å 
gjennomføre investeringstjenesten, herunder kostnader til depotbank, markedsplasser, 
verdipapirregistre, oppgjørssentraler og juridisk bistand. Slike utgifter må etter sin art 
ikke gi opphav til konflikt med foretakets plikt til å opptre ærlig, redelig og profesjonelt i 
samsvar med kundens interesser. 

(3) Verdipapirforetak kan gi informasjon som nevnt i første ledd bokstav a i form av et 
sammendrag, dersom verdipapirforetaket forplikter seg til å gi utfyllende informasjon på 
forespørsel fra kunden. 

 

III. Verdipapirforetakets informasjonsplikter overfor kunder 

§ 10-9.Markedsføringsmateriale mv. 

(1) Alle former for informasjon, herunder markedsføringsinformasjon, rettet mot 
foretakets eksisterende eller potensielle kunder skal: 

(a) inneholde verdipapirforetakets navn, 

(b) 
ikke fremheve potensielle fordeler med en investeringstjeneste eller et finansielt 
instrument uten også å gi balansert informasjon om relevant risiko, 

(c) være tilpasset kunnskapsnivået til den relevante kundekrets og 

(d) utformes slik at viktige erklæringer, advarsler mv. fremgår på en klar og tydelig måte. 

(2) Inneholder opplysningene en sammenligning av investeringstjenester eller tilknyttede 
tjenester, finansielle instrumenter eller personer som yter investeringstjenester eller 
tilknyttede tjenester skal: 

(a) sammenligningen være relevant og fremlegges på rimelig og balansert måte, 

(b) kildene til opplysninger i sammenligningen angis, og 

(c) de anvendte nøkkeldata og forutsetninger beskrives. 

(3) Om det gis opplysninger som gir antydning på en historisk avkastning av et finansielt 
instrument, en finansiell indeks eller en investeringstjeneste, skal verdipapirforetaket 
påse at: 

(a) slike opplysninger ikke er det mest fremtredende i informasjonsmaterialet, 

(b) 

informasjonen inkluderer relevante opplysninger om avkastning for de foregående 
fem år eller den kortere periode som det finansielle instrumentet er blitt tilbudt, den 
finansielle indeks har vært etablert eller investeringstjenesten har blitt tilbudt. 
Avkastningen skal angis for hele tolvmåneders perioder, 

(c) referanseperioden og kilden til opplysningene er tydelig angitt, 

(d) 
det gis en klar advarsel om at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator for 
fremtidig avkastning, 

(e) 
hvis informasjonen er basert på beløp i en annen valuta enn den som anvendes i det 
land kunden er bosatt, skal valutaen angis sammen med advarsel om at 
avkastningen kan variere som følge av svingninger i valutakursene, og 

(f) 
hvis opplysningene er basert på bruttoavkastning, skal effekten av gebyrer, 
provisjoner eller andre kostnader angis. 

(4) Inneholder informasjonen nevnt i første ledd opplysninger om eller henvisninger til 
simulert historisk avkastning, skal informasjonen relatere seg til et finansielt instrument 
eller en finansiell indeks og følgende skal være oppfylt: 

(a) 
den simulerte historiske avkastningen skal være basert på den faktiske historiske 
avkastningen til ett eller flere finansielle instrumenter eller en eller flere finansielle 
indekser, som tilsvarer eller er underliggende til det aktuelle finansielle instrumentet, 

(b) 
betingelsene i tredje ledd bokstav a, b, c, e og f skal være oppfylt for den faktiske 
historiske avkastningen i bokstav a, og 
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(c) 
det skal gis en klar advarsel om at tallene henviser til simulert historisk avkastning og 
at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. 

(5) Inneholder informasjonen nevnt i første ledd opplysninger om fremtidig avkastning, 
gjelder følgende: 

(a) informasjonen må ikke være basert på eller henvise til simulert historisk avkastning, 

(b) 
informasjonen skal være basert på rimelige forutsetninger understøttet av objektive 
data, 

(c) 
hvis informasjonen er basert på bruttoavkastning, skal det opplyses om virkningene 
av gebyrer, provisjoner eller andre kostnader, og 

(d) 
det skal gis en klar advarsel om at slike prognoser ikke kan anvendes som en 
pålitelig indikator for fremtidig avkastning. 

(6) Hvis det henvises til en særlig skattemessig virkning, skal det tydelig fremgå at den 
skattemessige virkningen avhenger av den enkelte kundes individuelle situasjon og kan 
komme til å endre seg. 

(7) En kompetent myndighets navn må ikke anvendes på en måte som indikerer at 
myndigheten anbefaler eller godkjenner verdipapirforetakets produkter eller tjenester. 

(8) Opplysninger i verdipapirforetakets markedsføringsmateriale skal samsvare med 
informasjon til kunder som gis i tilknytning til ytelsen av investeringstjenester eller 
tilknyttede tjenester. 

(9) Opplysninger som nevnt i § 10-12 til § 10-15 skal inntas i markedsføringsmateriale 
som inneholder tilbud fra verdipapirforetak om å inngå en avtale om et finansielt 
instrument eller om å yte investeringstjenester eller tilknyttede tjenester, når det sammen 
med tilbudet til kunden følger et svarformular eller en spesifikasjon for hvordan tilbudet 
skal besvares. Dette gjelder ikke hvis kunden, for å kunne svare på tilbudet eller 
oppfordringen, henvises til andre dokumenter som inneholder de opplysninger som 
følger av § 10-12 til § 10-15. 

 

§ 10-10.Informasjon til kunder forut for avtaleinngåelse 

(1) I god tid før verdipapirforetak inngår en avtale om ytelse av investeringstjeneste eller 
tilknyttet tjeneste, eller før den faktiske ytelsen av slike tjenester dersom dette skjer forut 
for avtaleinngåelse, skal verdipapirforetaket opplyse eksisterende og potensielle kunder 
om vilkårene for avtalen. Kunden skal samtidig få informasjon som nevnt i § 10-12. 
Opplysningene skal gis skriftlig eller på en internettside dersom vilkårene i § 9-2 annet 
ledd er oppfylt. 

(2) Opplysningene nevnt i første ledd kan gis umiddelbart etter at det er inngått avtale 
der: 

(a) 
avtalen etter ønske fra kunden ble inngått ved bruk av fjernkommunikasjon som 
forhindret foretaket i å gi informasjonen tidligere, eller 

(b) 
foretaket uavhengig av om lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og 
angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted § 7a får anvendelse, 
behandler ikke-profesjonell kunde som «forbruker» etter denne bestemmelsen. 

 

§ 10-11.Informasjon til kunder forut for ytelse av de enkelte investeringstjenester mv. 

(1) I god tid før verdipapirforetak yter investeringstjeneste eller tilknyttet tjeneste skal 
eksisterende og potensielle kunder få den informasjon som følger av § 10-12 til § 10-15. 
§ 10-10 første ledd siste punktum og annet ledd gjelder tilsvarende. 
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(2) Verdipapirforetaket skal innen rimelig tid opplyse om vesentlige endringer i de 
opplysninger som er gitt i medhold av § 10-12 til § 10-15. Meddelelsen om endringer 
skal gis skriftlig, dersom opplysningene opprinnelig ble gitt skriftlig. 

 

§ 10-12.Opplysninger om verdipapirforetaket og dets tjenester 

(1) Verdipapirforetaket skal gi følgende opplysninger om foretaket og dets tjenester til 
kunder dersom det er relevant: 

(a) 
verdipapirforetakets navn, adresse og annen relevant kontaktinformasjon, slik at 
kundene kan kommunisere effektivt med foretaket, 

(b) de språk kunden kan benytte i kontakt med foretaket, 

(c) 
de kommunikasjonsmetoder som kan benyttes, herunder ved oversendelse og 
mottakelse av ordre, 

(d) 
at foretaket har nødvendig tillatelse, samt navn og adresse på den myndighet som 
har gitt tillatelsen, 

(e) 
om verdipapirforetaket utøver virksomhet gjennom en tilknyttet agent, skal dette 
opplyses med angivelse av hvilket land agenten er registrert i, 

(f) 
beskrivelse av hvilke rapporter foretaket skal gi kunden etter verdipapirhandelloven § 
10-11 åttende ledd og denne forskriften § 10-21 til § 10-24, samt hvor ofte og når slik 
rapport skal gis, 

(g) 
en kortfattet beskrivelse av de tiltak verdipapirforetaket treffer i forbindelse med 
verdipapirforetakets oppbevaring av finansielle instrumenter og midler for kunden, 
herunder eventuelle medlemskap i sikringsordninger, og 

(h) 
en kortfattet beskrivelse av verdipapirforetakets retningslinjer vedrørende 
interessekonflikter som nevnt i § 9-24. Kunden kan be om en mer detaljert 
beskrivelse. Beskrivelsen skal gis skriftlig. 

(2) Verdipapirforetak som yter tjenesten aktiv forvaltning, skal gi opplysninger som gjør 
det mulig for kunden å vurdere foretakets forvaltningsresultat. Opplysningene kan gis i 
form av et uavhengig mål, for eksempel en referanseindeks, som er tilpasset kundens 
investeringsmål og de finansielle instrumenter som inngår i kundens portefølje. 

(3) I tillegg til annet ledd, plikter verdipapirforetak som tilbyr aktiv forvaltning å gi 
opplysninger om: 

(a) 
hvordan og hvor ofte verdien av de finansielle instrumenter som inngår i kundens 
portefølje verdiberegnes, 

(b) 
eventuell utkontraktering av den diskresjonære forvaltningen av hele eller deler av 
kundens portefølje, 

(c) 
en spesifikasjon av hvilket mål (referanseindeks eller lignende) avkastningen av 
kundens portefølje skal sammenlignes med, 

(d) 
de typer finansielle instrumenter som kan inngå i kundens portefølje, og de typer 
transaksjoner som kan gjennomføres med slike instrumenter, herunder eventuelle 
investeringsbegrensninger, og 

(e) 
investeringsmålene og det risikonivå som skal gjenspeiles i den diskresjonære 
forvaltningen, herunder eventuelle spesifikke begrensninger. 

 

§ 10-13.Opplysninger om de aktuelle finansielle instrumenter og investeringsstrategier 

(1) Verdipapirforetaket skal gi informasjon om de finansielle instrumenter og foreslåtte 
investeringsstrategier, herunder hensiktsmessig veiledning og advarsel om risiko 
forbundet med investeringer i de aktuelle instrumenter eller de foreslåtte strategier. 
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Beskrivelsen skal, når det er relevant i forhold til den aktuelle instrumenttype og kundens 
profesjonalitet og kunnskapsnivå, omfatte følgende: 

(a) 
risikoen ved de aktuelle instrumenttyper, herunder en forklaring av virkningen av 
lånefinansiering, enten direkte eller ved bruk av finansielle instrumenter, samt 
risikoen for å tape hele investeringen, 

(b) 
prisvolatiliteten og eventuelle begrensninger på det tilgjengelige marked for slike 
instrumenttyper, 

(c) 
om transaksjonen i de aktuelle instrumentene innebærer faktiske eller potensielle 
forpliktelser for kunden, i tillegg til utgiftene til å erverve instrumentene, og 

(d) eventuelle marginkrav eller lignende forpliktelser som gjelder for instrumenttypen. 

(2) Verdipapirforetak som gir opplysninger om et finansielt instrument som er omfattet av 
et offentlig tilbud etter verdipapirhandelloven kapittel 7, skal informere kunden om hvor 
og når prospektet er tilgjengelig. 

(3) Dersom et finansielt instrument består av to eller flere ulike finansielle instrumenter 
eller tjenesteytelser, og den samlede risikoen er høyere enn risikoen knyttet til de 
enkelte komponentene, skal verdipapirforetaket gi en dekkende beskrivelse av 
instrumentets enkeltkomponenter og hvordan enkeltkomponentene påvirker risikoen. 

(4) Dersom et finansielt instrument er garantert av en tredjepart, skal informasjonen om 
garantien og garantisten være tilstrekkelig detaljert til at kundene kan foreta en rimelig 
vurdering av garantien. 

(5) Nøkkelinformasjon for verdipapirfond opprettet i henhold til nasjonale regler som 
gjennomfører direktiv 2009/65//EF (UCITS-direktivet) artikkel 78 oppfyller 
opplysningsplikten etter første til fjerde ledd og verdipapirhandelloven § 10-11 annet ledd 
nr. 2 om informasjon om de finansielle instrumenter. 

0 Endret ved forskrift 21 des 2011 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2012). 

 

§ 10-14.Opplysninger om oppbevaring av kunders finansielle instrumenter og midler 

(1) Dersom finansielle instrumenter eller midler er deponert hos tredjemann på 
verdipapirforetakets vegne, skal verdipapirforetaket opplyse eksisterende og potensielle 
kunder om dette og om det ansvar verdipapirforetaket har for tredjemanns handlinger 
eller unnlatelser, og om konsekvensene for kunden om tredjemann blir insolvent. 

(2) Dersom en kundes finansielle instrumenter deponeres på samlekonto hos 
tredjemann, skal verdipapirforetaket tydelig opplyse kunden om at finansielle 
instrumenter oppbevares på slik konto og om risikoene ved dette. 

(3) Dersom kundens finansielle instrumenter oppbevares av en tredjemann som ikke er 
underlagt regler om plikt til å oppbevare kunders midler separat fra verdipapirforetakets 
og tredjemanns egne finansielle instrumenter, skal verdipapirforetaket tydelig opplyse 
om risikoene dette innebærer. 

(4) Dersom finansielle instrumenter eller midler oppbevares slik at regler utenfor EØS-
området kommer til anvendelse, skal verdipapirforetaket opplyse om dette og om at 
kundens rettigheter til midlene kan avvike fra det som gjelder innenfor EØS. 

(5) Kunden skal informeres om verdipapirforetaket har sikkerhetsrett eller annen 
tilbakeholdsrett, herunder motregningsrett, knyttet til kundens finansielle instrumenter 
eller midler, og vilkårene for dette. Tilsvarende gjelder eventuelle rettigheter for 
tredjemann som oppbevarer kundens finansielle instrumenter eller midler på vegne av 
foretaket. 

(6) I god tid før verdipapirforetaket inngår avtale om verdipapirfinansiering knyttet til 
finansielle instrumenter foretaket oppbevarer for en kunde, eller på annen måte 
anvender instrumentene for egen eller annen kundes regning, skal foretaket gi kunden 
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skriftlig informasjon om foretakets forpliktelser ved anvendelsen av instrumentene, 
herunder vilkårene for tilbakelevering og tilhørende risikoer. 

 

§ 10-15.Opplysninger om omkostninger og gebyrer 

(1) Verdipapirforetak skal gi eksisterende og potensielle kunder følgende opplysninger 
om omkostninger og gebyrer: 

(a) 

de samlede kostnader kunden skal betale for det enkelte finansielle instrumentet, 
investeringstjenesten eller tilknyttet tjeneste. Godtgjørelsen til verdipapirforetaket skal 
angis særskilt. Dersom kostnadene ikke kan angis presist, skal grunnlaget for 
beregningen opplyses slik at kunden kan kontrollere beregningen, 

(b) 
dersom deler av kostnadene etter bokstav a betales i utenlandsk valuta, skal 
valutaen, vekslingskurser og gebyrer angis, 

(c) 
at det kan forekomme kostnader, herunder skatt, ved transaksjonene eller 
investeringstjenesten som ikke er betalt eller pålagt av verdipapirforetaket, og 

(d) betalingsbetingelser eller betingelser for andre ytelser. 

(2) Forenklet prospekt for verdipapirfond opprettet i henhold til nasjonale regler som 
gjennomfører direktiv 85/611/EF (UCITS-direktivet) artikkel 28, oppfyller 
opplysningsplikten etter første ledd og verdipapirhandelloven § 10-11 annet ledd nr. 4 
om omkostninger og gebyrer. 

IV. Innhenting av opplysninger om kundens erfaring mv. 

§ 10-16.Egnethetstest 

(1) For å foreta en egnethetsvurdering ved investeringsrådgivning og aktiv forvaltning, jf. 
verdipapirhandelloven § 10-11 fjerde ledd, skal verdipapirforetaket innhente 
opplysninger fra kunden eller den potensielle kunden som setter foretaket i stand til å 
vurdere om de enkelte transaksjoner som omfattes av investeringsrådgivningen eller den 
aktive forvaltning, oppfyller følgende kriterier: 

(a) er i samsvar med kundens investeringsmål, 

(b) er slik at kunden er finansielt i stand til å håndtere risikoen, og 

(c) er slik at kunden har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen. 

(2) Når et verdipapirforetak i henhold til første ledd innhenter opplysninger om en kundes 
finansielle stilling, skal kundeopplysningene, såfremt det er relevant, inneholde 
informasjon om inntektsforhold, aktiva, herunder likvide aktiva, investeringer og fast 
eiendom samt kundens normale finansielle forpliktelser. 

(3) Når et verdipapirforetak i henhold til første ledd innhenter opplysninger om en kundes 
investeringsmål, skal kundeopplysningene inneholde informasjon om 
investeringshorisont, risikovillighet, risikoprofil og målsetting med investeringen. 

(4) Dersom et verdipapirforetak ved ytelsen av investeringsrådgivning eller aktiv 
forvaltning ikke får de opplysninger som kreves i henhold til verdipapirhandelloven § 10-
11 fjerde ledd, skal foretaket ikke yte aktiv forvaltning eller gi råd til kunden om 
investeringstjenester eller finansielle instrumenter. 

 

§ 10-17.Hensiktsmessighetstest 

For å foreta en hensikstmessighetsvurdering ved ytelse av andre investeringstjenester 

enn investeringsrådgivning og aktiv forvaltning, jf. verdipapirhandelloven § 10-11 femte 

ledd, må verdipapirforetaket ta stilling til om kunden har nødvendig erfaring og kunnskap 
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til å forstå risikoen forbundet med det etterspurte eller tilbudte produktet eller den 

aktuelle investeringstjenesten. 

 

§ 10-18.Opplysninger til bruk for egnethets- og hensiktmessighetstest 

(1) Når et verdipapirforetak i medhold av § 10-16 og § 10-17 innhenter eller ber om 
opplysninger om en kundes kunnskap og erfaringer, skal opplysningene så langt det er 
relevant i forhold til kundens klassifisering dekke følgende forhold: 

(a) 
de typer tjenester, transaksjoner og finansielle instrumenter kunden har kunnskap 
om, 

(b) 
arten, antallet og hyppigheten av kundens transaksjoner i finansielle instrumenter og 
den periode de er blitt gjennomført, og 

(c) kundens utdannelse og arbeidserfaring. 

(2) Verdipapirforetaket skal ikke oppfordre en kunde til å unnlate å gi de opplysninger 
som kreves etter § 10-16 og § 10-17. 

(3) Verdipapirforetaket kan legge innhentede kundeopplysninger til grunn med mindre 
foretaket vet eller burde vite at opplysningene åpenbart er foreldede, unøyaktige eller 
ufullstendige. 

 

§ 10-19.Ikke-komplekse finansielle instrumenter 

Finansielle instrumenter kan anses som ikke-komplekse etter verdipapirhandelloven § 

10-11 sjette ledd nr. 1 om det: 

(a) ikke omfattes av verdipapirhandelloven § 2-2 første ledd nr. 4 eller annet ledd nr. 3, 

(b) 
raskt kan avhendes, innløses eller på annen måte realiseres til en offentlig tilgjengelig 
markedskurs eller kurser som gjøres tilgjengelig eller bekreftes gjennom systemer for 
verdifastsettelse uavhengig av utstederen, 

(c) 
ikke innebærer en faktisk eller potensiell forpliktelse for kunden som overstiger 
kostnaden ved å erverve instrumentet, og 

(d) 
tilstrekkelige opplysninger om instrumentets egenskaper er offentlig tilgjengelig og 
kan forventes enkelt å bli forstått av en gjennomsnittlig ikke-profesjonell kunde slik at 
kunden kan foreta en velinformert vurdering av om transaksjonen skal gjennomføres. 

 

§ 10-20.Avtale med kunder 

Verdipapirforetak som yter andre investeringstjenester enn investeringsrådgivning til en 

ny kunde for første gang etter at denne forskriften trer i kraft, skal inngå rammeavtale 

med kunden. Avtalen skal inngås skriftlig eller på et annet varig medium, og inneholde 

verdipapirforetakets og kundens vesentlige rettigheter og forpliktelser. Partenes 

forpliktelser kan beskrives ved henvisninger til andre dokumenter. 

 

V. Rapportering til kunder 

§ 10-21.Ordrebekreftelse ved formidling 

(1) Verdipapirforetak som har gjennomført en ordre på vegne av en kunde, skal: 
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(a) 
straks gi kunden de vesentligste opplysninger knyttet til utførelsen av ordren skriftlig, 
og 

(b) 

så snart som mulig, og senest første virkedag etter utførelsen, oversende kunden 
skriftlig bekreftelse om at ordren er utført. Får verdipapirforetaket bekreftelsen fra 
tredjemann, skal den oversendes kunden senest første virkedag etter at 
verdipapirforetaket mottok ordrebekreftelsen/sluttseddelen. 

(2) Første ledd bokstav b gjelder ikke om ordrebekreftelsen/sluttseddelen inneholder 
samme informasjon som straks oversendes kunden av et annet foretak. 

(3) Første ledd bokstav a og b gjelder ikke kundeordre knyttet til disse kunders avtaler 
om pantelån finansiert ved utstedelse av obligasjoner. I slike tilfeller skal 
transaksjonsrapport oversendes samtidig med vilkårene for pantelånet, og senest en 
måned etter ordreutførelsen. 

(4) Verdipapirforetaket skal, utover kravene i første, annet og tredje ledd, gi opplysning 
om ordrens status om kunden ber om det. 

(5) For ordre knyttet til kundes investering i verdipapirfond som utføres periodevis, skal 
verdipapirforetaket oppfylle de krav som fremgår av første ledd bokstav b, eller gi den 
informasjon som følger av sjette ledd minst hvert halvår. 

(6) Ordrebekreftelsen som verdipapirforetaket oversender til kunde etter første ledd 
bokstav b skal, hvis mulig og relevant, inneholde følgende opplysninger: 

(a) identifikasjon av det rapporterende foretak, 

(b) kundens navn eller annen betegnelse, 

(c) handelsdag, 

(d) handelstidspunkt, 

(e) ordretype, 

(f) handelssystem, 

(g) identifikasjonsopplysninger om det finansielle instrumentet, 

(h) kjøps-/salgsindikator, 

(i) ordrens art hvis annet enn kjøp/salg, 

(j) mengde, 

(k) enhetspris, 

(l) samlet vederlag, 

(m) 
samlet størrelse av provisjoner og gebyrer mv., og en spesifisering av de enkelte 
elementer hvis kunden ber om det, 

(n) 
kundens ansvar for oppgjør av transaksjonen, herunder frister for betaling eller 
levering, samt kontoopplysninger om slike opplysninger ikke allerede er gitt kunden, 
og 

(o) 

om verdipapirforetaket selv, en person i foretakets foretaksgruppe eller annen kunde 
av verdipapirforetaket var kundens motpart i handelen, skal kunden opplyses om 
dette, med mindre ordren ble utført gjennom et handelssystem som muliggjør 
anonym handel. 

(7) Utføres ordren i deler kan verdipapirforetaket, ved oppfyllelse av opplysningsplikten i 
sjette ledd bokstav k, velge å informere kunden om prisen på den enkelte del eller 
gjennomsnittsprisen. Oppgir foretaket en gjennomsnittspris, skal foretaket når kunden 
ber om det oppgi prisen for hver enkelt del. 

(8) Verdipapirforetaket kan gi de opplysninger som nevnt i sjette ledd ved bruk av 
standardkoder, dersom foretaket samtidig forklarer de koder som er brukt. 

(9) Denne bestemmelse gjelder ikke ved aktiv forvaltning. 

 



 

73 
 

§ 10-22.Rapporteringsforpliktelser ved ytelse av investeringstjenesten aktiv forvaltning 

(1) Ved aktiv forvaltning skal verdipapirforetaket gi hver enkelt kunde periodevise 
oversikter over forvaltningen på kundens vegne. Dette gjelder ikke dersom kunden 
mottar slik oversikt av annet foretak. Oversikten skal gis skriftlig. 

(2) Periodevis oversikt som nevnt i første ledd skal inneholde følgende opplysninger: 

(a) verdipapirforetakets navn, 

(b) navn eller annen angivelse av kundens kontoer, 

(c) 

redegjørelse for porteføljens innhold og verdivurdering, herunder nærmere 
opplysninger om de enkelte finansielle instrumenter, deres virkelige verdi, 
kontantbeholdningen i begynnelsen og utgangen av rapporteringsperioden samt 
porteføljens avkastning i løpet av perioden, 

(d) 
kundens totale kostnader påløpt i rapporteringsperioden med spesifikasjon av 
forvaltningsgodtgjørelse og de samlede kostnader til utførelse av ordre, og når det er 
relevant, opplysning om at en mer detaljert kostnadsfordeling kan gis på forespørsel, 

(e) 
en sammenligning av porteføljens avkastning i rapporteringsperioden med den 
referanseindeks verdipapirforetaket og kunden eventuelt har blitt enige om, 

(f) 
samlede utbytter, renter og andre innbetalinger til kundens portefølje mottatt i 
rapporteringsperioden, 

(g) 
andre selskapshendelser av betydning for rettighetene knyttet til finansielle 
instrumenter som inngår i kundens portefølje, og 

(h) 
opplysninger som følger av § 10-21 sjette ledd bokstav c til l for hver enkelt 
transaksjon utført i rapporteringsperioden. Dette gjelder ikke om kunden velger å 
motta slike opplysninger etter hver enkelt transaksjon, jf. femte ledd. 

(3) Verdipapirforetaket skal gi kunder opplysninger som nevnt i første ledd hver sjette 
måned, med mindre: 

(a) kunden ber om at oversikten gis hver tredje måned, 

(b) 
kunden velger å motta informasjon om utførte transaksjoner for hver enkelt 
transaksjon. I så fall skal oversikten gis minst en gang i året, eller 

(c) 
aktiv forvaltningsavtalen mellom verdipapirforetaket og kunden åpner for en 
lånefinansiert portefølje, enten direkte eller ved bruk av finansielle instrumenter. I så 
fall skal oversikten gis minst en gang i måneden. 

(4) Verdipapirforetaket skal informere kunden om dennes rettigheter etter tredje ledd 
bokstav a. Unntaket i tredje ledd bokstav b skal ikke gjelde ved transaksjoner i finansielle 
instrumenter som omfattes av verdipapirhandelloven § 2-2 første ledd nr. 4 eller annet 
ledd bokstav c. 

(5) Kunden har rett til å få informasjon om utførte transaksjoner for hver enkelt 
transaksjon i porteføljen. I så fall skal verdipapirforetaket når transaksjonen er utført, 
straks gi kunden vesentlige opplysninger om transaksjonen skriftlig. 

(6) Er kunden som nevnt i femte ledd en ikke-profesjonell kunde, skal verdipapirforetaket 
senest første virkedag etter utførelsen oversende kunden en bekreftelse om utførelsen 
sammen med opplysninger som nevnt i § 10-21 sjette ledd. Får verdipapirforetaket 
bekreftelse om utført ordre fra en tredjemann, skal slik bekreftelse oversendes kunden 
senest første virkedag etter at foretaket mottok bekreftelsen fra tredjemann. Dette 
gjelder imidlertid ikke om bekreftelsen inneholder samme informasjon som straks vil bli 
oversendt kunden av et annet foretak. 
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§ 10-23.Krav til rapportering av tap for tjenestene ordreutførelse og aktiv forvaltning 

(1) Verdipapirforetak som utfører ordre som medfører udekkede posisjoner som kan gi 
opphav til fremtidige forpliktelser, skal i tillegg til de krav som følger av § 10-21, også 
rapportere om tap som overstiger en eventuell på forhånd fastsatt grense. 

(2) Verdipapirforetak som på vegne av kunde utfører transaksjoner i forbindelse med 
aktiv forvaltning, skal i tillegg til de krav som følger av § 10-22, også rapportere om 
potensielt tap som overstiger en eventuell på forhånd fastsatt grense. 

(3) Rapportering som nevnt i første og annet ledd må senest foretas ved utgangen av 
den virkedag grensen er overskredet, eller om overskridelsen skjer på en dag som ikke 
er en virkedag, senest ved utgangen av den påfølgende virkedag. 

0 Endret ved forskrift 31 okt 2007 nr. 1203. 

 

§ 10-24.Kontoutskrift over kunders finansielle instrumenter og midler 

(1) Verdipapirforetak som oppbevarer finansielle instrumenter eller midler på vegne av 
kunder, skal minst en gang hvert år oversende den enkelte kunde en kontoutskrift som 
viser hvilke finansielle instrumenter og midler foretaket oppbevarer på vegne av kunden. 
Dette gjelder ikke dersom slik kontoutskrift er gitt i en annen perioderapportering. Slik 
informasjon skal gis skriftlig. 

(2) Første ledd kommer ikke til anvendelse for kredittinstitusjoner hjemmehørende i stat 
innenfor EØS for innskudd på konto i den angjeldende institusjonen. 

(3) Kontoutskriften som nevnt i første ledd skal inneholde: 

(a) 
opplysninger om alle finansielle instrumenter og midler som oppbevares av 
verdipapirforetaket på vegne av kunden ved utgangen av rapporteringsperioden, 

(b) 
i hvilket omfang kundens finansielle instrumenter eller midler har vært gjenstand for 
verdipapirfinansiering, og 

(c) 
i hvilket omfang kunden har hatt inntekter som følge av at vedkommendes finansielle 
instrumenter eller midler har vært gjenstand for verdipapirfinansiering, og grunnlaget 
for denne inntjeningen. 

(4) Om avkastning av en eller flere uoppgjorte transaksjoner inngår i verdien av kundens 
portefølje, skal informasjon som skal gis etter tredje ledd bokstav a enten baseres på 
handels- eller oppgjørsdato forutsatt at samme grunnlag benyttes konsekvent for alle 
uoppgjorte transaksjoner i kontoutskriften. 

(5) Verdipapirforetak som oppbevarer finansielle instrumenter eller midler og som yter 
investeringstjenesten aktiv forvaltning på vegne av en kunde, kan inkludere den 
kontoutskrift som skal gis etter første ledd i den periodevise oversikten som skal gis 
kunden etter § 10-22 første ledd. 

 

VI. Beste resultat 

§ 10-25.Beste resultat ved utførelse av ordre 

(1) Verdipapirforetak skal ved utførelse av ordre legge vekt på følgende kriterier for å 
avgjøre den relative vekten til faktorene nevnt i verdipapirhandelloven § 10-12 første 
ledd: 

(a) 
kundens egenskaper, herunder om kunden er kategorisert som ikke-profesjonell eller 
profesjonell, 

(b) ordrens art, 

(c) egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i ordren, og 

(d) egenskaper ved de handelssystemer der ordren kan legges inn. 
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(2) Med handelssystem menes i denne bestemmelsen og § 10-27 regulert marked, 
MHF, systematisk internaliserer, prisstiller eller annen likviditetsgarantist eller enhet 
hjemmehørende i stat utenfor EØS som utfører tilsvarende funksjoner. 

(3) Dersom en ordre eller deler av en ordre er utført i henhold til en spesifikk instruks fra 
kunden, anses dette som beste utførelse etter verdipapirhandelloven § 10-12 første 
ledd. 

(4) Ved utførelse av ordre på vegne av ikke-profesjonell kunde bestemmes det best 
mulige resultat ut fra det samlede vederlag kunden skal betale i forbindelse med 
ordreutførelsen. Ved beregningen av det samlede vederlag skal det tas hensyn til prisen 
på det finansielle instrumentet og kostnader ved ordreutførelsen som inkluderer kundens 
samtlige direkte kostnader i forbindelse med utførelsen, herunder avgifter for bruk av 
handelssystemet, oppgjørssentraler og verdipapirregistre samt andre kostnader og 
avgifter til tredjemann som er involvert i utførelsen av ordren. 

(5) For å sikre det beste resultatet for kunden når ordren kan utføres i flere 
handelssystemer og for å sammenligne resultatene som kan oppnås for kunden i de 
ulike handelssystemene nevnt i verdipapirforetakets retningslinjer for ordreutførelse, skal 
verdipapirforetaket ta hensyn til egne provisjoner og omkostninger ved å utføre ordren i 
de ulike handelssystemene. 

(6) Verdipapirforetaks provisjoner skal ikke utformes slik at de usaklig forskjellsbehandler 
enkelte handelssystemer. 

 

§ 10-26.Beste resultat ved aktiv forvaltning og mottak og formidling av ordre 

(1) Verdipapirforetak skal gjennomføre de tiltak som er nevnt i annet til sjette ledd når: 

(a) foretaket ved aktiv forvaltning plasserer ordre for utførelse hos annet foretak, eller 

(b) 
foretaket ved mottak og formidling av ordre formidler ordren for utførelse i annet 
foretak. 

(2) Verdipapirforetak skal gjennomføre ethvert rimelig tiltak for å oppnå det best mulige 
resultat for kunden med henvisning til faktorene som nevnt i verdipapirhandelloven § 10-
12 første ledd. Den relative vekten av faktorene skal bestemmes i samsvar med 
kriteriene nevnt i denne forskriften § 10-25 første og fjerde ledd. 

(3) Verdipapirforetak anses å oppfylle sin forpliktelse etter første ledd i den utstrekning 
en ordre plasseres eller formidles i samsvar med spesifikk instruks fra en kunde. 

(4) Verdipapirforetak skal ha retningslinjer for å sikre overholdelse av annet ledd. 
Retningslinjene skal for hver type av finansielle instrumenter foretaket handler med, angi 
de enheter foretaket plasserer eller formidler ordre til. Foretaket skal se til at de angitte 
enhetene har effektive prosedyrer, systemer og ordninger som sikrer at foretaket kan 
overholde sine forpliktelser i henhold til denne bestemmelse. Verdipapirforetak skal gi 
hensiktsmessig informasjon om retningslinjene til sine kunder. 

(5) Verdipapirforetak skal regelmessig overvåke om retningslinjene fastsatt i henhold til 
fjerde ledd er effektive, herunder særlig resultatene av ordreutførelsen til de enheter som 
angis i retningslinjene, og sørge for nødvendige utbedringer. 

(6) Verdipapirforetak skal vurdere retningslinjene fastsatt i henhold til fjerde ledd årlig, 
eller når det forekommer endringer av betydning for foretakets fortsatte evne til oppnå 
det beste resultat for kunden. 

 

§ 10-27.Retningslinjer for ordreutførelse 

(1) Verdipapirforetak skal årlig vurdere sine retningslinjer for ordreutførelse fastsatt etter 
verdipapirhandelloven § 10-12 annet ledd, herunder foretakets systemer, prosedyrer og 
ordninger for ordreutførelse. En slik vurdering skal også foretas når det skjer en endring 
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av betydning for foretakets fortsatte evne til å oppnå det beste mulige resultat for 
kundene ved å benytte de handelssystemer som angis i retningslinjene. 

(2) Verdipapirforetaket skal i god tid før ytelsen av tjenester gi kunder fyllestgjørende 
opplysninger om retningslinjene for ordreutførelse, herunder: 

(a) 
en redegjørelse for foretakets avveining av kriteriene som nevnt i 
verdipapirhandelloven § 10-12 første ledd, jf. denne forskriften § 10-25 første og 
fjerde ledd, eller hvordan verdipapirforetaket gjennomfører avveiningen, 

(b) 
en liste over de handelssystemer som foretaket anser å være egnet til å oppnå beste 
resultat ved utførelse av ordre, og 

(c) 
klar og tydelig advarsel om at spesifikke instrukser fra en kunde kan medføre at 
verdipapirforetaket ikke kan oppfylle retningslinjene for å sikre kunden beste resultat. 

(3) Opplysningene nevnt i annet ledd skal gis skriftlig eller via en internettside dersom 
vilkårene i § 9-2 annet ledd er oppfylt. 

 

VII. Behandling av kundeordre 

§ 10-28.Behandling av ordre 

(1) Verdipapirforetak skal ved utførelse av ordre sikre at: 

(a) ordre registreres og allokeres straks og nøyaktig, 

(b) 
sammenlignbare kundeordre utføres straks og i den tidsrekkefølge de mottas, med 
mindre ordrens art eller de gjeldende markedsbetingelser umuliggjør dette eller det 
strider mot kundens interesser, og 

(c) 
kunder informeres om eventuelle vesentlige problemer med å uføre ordren straks 
foretaket har blitt oppmerksom på dette. 

(2) Verdipapirforetak som har ansvar for å kontrollere eller gjennomføre oppgjør av 
utførte ordre, skal iverksette alle rimelige tiltak for å sikre at kundens finansielle 
instrumenter eller midler mottatt ved oppgjøret, straks overføres til den aktuelle kundes 
konto. 

(3) Verdipapirforetak skal ikke misbruke opplysninger om ikke-utførte ordre, og skal 
iverksette alle rimelige tiltak for å hindre at foretakets tilknyttede personer misbruker slike 
opplysninger. 

(4) Finanstilsynet kan frita verdipapirforetak fra plikten til å offentliggjøre limitordre som 
nevnt i verdipapirhandelloven § 10-13 annet ledd. 

0 Endret ved forskrift 20 feb 2013 nr. 215. 

 

§ 10-29.Aggregering av ordre 

(1) Verdipapirforetak skal ikke utføre en kundeordre sammen med en annen kundeordre 
eller en transaksjon for egen regning (aggregering), med mindre: 

(a) det er usannsynlig at aggregeringen generelt vil være til ulempe for kunden, 

(b) 
hver kunde gis informasjon om at aggregeringen kan være til ulempe for dem for så 
vidt angår en bestemt kundeordre, og 

(c) 

verdipapirforetaket har effektive retningslinjer for fordeling av utførte aggregerte 
ordre, og disse på en presis måte angir vilkår for en rimelig allokering av aggregerte 
ordre og transaksjoner, herunder hvordan volum og kurs på ordre har betydning for 
allokeringen og behandlingen av delvis utførte ordre. 

(2) Verdipapirforetak som aggregerer en kundeordre med andre kundeordre og den 
aggregerte ordre kun delvis uføres, skal fordele de aktuelle handlene i samsvar med 
retningslinjer for ordreallokering. 
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§ 10-30.Allokering av handler 

(1) Ved aggregering av transaksjoner for egen regning med en eller flere kundeordre, 
skal verdipapirforetak ikke allokere de aktuelle handler på en måte som skader 
kundenes interesser. 

(2) Verdipapirforetak som aggregerer en kundeordre med en transaksjon for egen 
regning og den aggregerte ordre kun delvis uføres, skal prioritere kundens ordre ved 
allokeringen. Om verdipapirforetaket godtgjør at transaksjonen uten denne 
aggregeringen ikke kunne gjennomføres på like gode betingelser, kan 
verdipapirforetaket likevel allokere transaksjonen forholdsmessig i henhold til 
retningslinjene for ordreallokering, jf. § 10-29 første ledd bokstav c. 

(3) Verdipapirforetak skal i retningslinjene for ordreallokering som nevnt i § 10-29 første 
ledd bokstav c, fastsette rutiner for å hindre at transaksjoner for egen regning som 
aggregeres med kundeordre, reallokeres på en måte som skader kundens interesser. 

 

VIII. Lydopptak 

§ 10-31.Dokumentasjon 

(1) Verdipapirforetak skal foreta lydopptak av alle telefonsamtaler i tilknytning til ytelse av 
investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 til 6. 

(2) Verdipapirforetak skal etablere betryggende rutiner for dokumentasjon av 
kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler når disse benyttes i tilknytning 
til ytelse av investeringstjenester som nevnt i første ledd. 

0 
Endret ved forskrift 16 des 2009 nr. 1556 (som endret ved forskrifter 9 juni 2010 nr. 
793 og 15 des 2010 nr. 1692, i kraft 1 april 2011). 

 

§ 10-32.Gjenfinning av dokumentasjon 

(1) Lydopptak skal minst kunne gjenfinnes etter følgende søkekriterier: 

a) Inngående og utgående telefonnummer 

b) Tidspunkt for samtalen og 

c) Ansatte hos foretaket som utførte samtalen. 

(2) Dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler skal 
minst kunne gjenfinnes etter følgende søkekriterier: 

a) Kundens identitet 

b) Tidspunkt for kommunikasjon og 

c) Ansatte hos foretaket som utførte kommunikasjonen. 

0 
Endret ved forskrift 16 des 2009 nr. 1556 (som endret ved forskrifter 9 juni 2010 nr. 
793 og 15 des 2010 nr. 1692, i kraft 1 april 2011). 

 

§ 10-33.Oppbevaring av dokumentasjon 

(1) Lydopptak og annen dokumentasjon som nevnt i § 10-31 skal oppbevares i minst tre 
år regnet fra den dag opptaket ble gjort eller dokumentasjonen mottatt. 

(2) Finanstilsynet kan i særlige tilfeller pålegge verdipapirforetaket å oppbevare 
lydopptak og dokumentasjon som nevnt i § 10-31 og § 10-32 ut over fristen som nevnt i 
første ledd. 

(3) Oppbevaringen skal skje på betryggende måte. 
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0 Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009). 

 

§ 10-34.Informasjonsplikt 

(1) Verdipapirforetaket skal ved etablering av kundeforholdet skriftlig opplyse alle kunder 
om: 

a) at det gjøres lydopptak av alle telefonsamtaler som omfattes av § 10-31 første ledd, 

b) 
at dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler enn 
telefon i tilknytning til ytelse av investeringstjenester også oppbevares, 

(c) at oppbevaringstiden er minst tre år, og 

(d) 
at lydopptaket kan gjenfinnes etter særskilte kriterier. Hvilke kriterier som kan 
benyttes for gjenfinning skal særskilt angis. 

(2) Informasjon som nevnt i første ledd kan gis i informasjon som nevnt i § 10-10. 

0 
Endret ved forskrift 16 des 2009 nr. 1556 (som endret ved forskrifter 9 juni 2010 nr. 
793 og 15 des 2010 nr. 1692, i kraft 1 april 2011). 

 

§ 10-35.Innsynsrett 

Verdipapirforetaket skal etablere interne rutiner for ansattes og tillitsvalgtes innsyn i 

informasjon som nevnt i § 10-31. Rutinene skal minst bestå av en angivelse av hvilke 

tjenstlige formål og hvilke prosedyrer som skal åpne for slikt innsyn. 

 

IX. Transaksjonsrapportering 

§ 10-36.Virkeområde 

Bestemmelsene i § 10-37 til § 10-39 gjelder for verdipapirforetak med tillatelse etter 

verdipapirhandelloven § 9-1 og filial av utenlandsk verdipapirforetak, jf. 

verdipapirhandelloven § 9-24 første ledd. Bestemmelsene gjelder likevel ikke for 

transaksjoner som utføres av filial av norsk verdipapirforetak i annen EØS-stat, jf. 

verdipapirhandelloven § 9-23. 

0 
Tilføyd ved forskrift 19 des 2007 nr. 1602 (i kraft 1 nov 2008 jf. vedtak 31 okt 2008 nr. 
1170, og 16 mars 2009 jf. vedtak 16 mars 2009 nr. 324.) 

 

§ 10-37.Rapporteringspliktige transaksjoner 

(1) Med transaksjon som skal rapporteres etter verdipapirhandelloven § 10-18, menes 
ethvert kjøp eller salg på vegne av kunde eller for rapporteringspliktiges egen regning 
av: 

a) finansielt instrument notert på regulert marked, og 

b) derivat med finansielt instrument notert på regulert marked som underliggende. 

Rapporteringsplikten gjelder uavhengig av om transaksjonen er utført på regulert 

marked. 

(2) Finanstilsynet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om rapporteringspliktige 
transaksjoner. 
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0 
Tilføyd ved forskrift 19 des 2007 nr. 1602 (i kraft 1 nov 2008 jf. vedtak 31 okt 2008 nr. 
1170, og 16 mars 2009 jf. vedtak 16 mars 2009 nr. 324.) Endret ved forskrifter 18 des 
2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 19 aug 2011 nr. 859 (i kraft 1 sep 2011). 

 

§ 10-38.Kundeidentifikasjon 

Transaksjonsrapporter skal inneholde følgende opplysninger om kunden: 

fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer eller, dersom kunden ikke har slikt 

nummer, annen entydig identifikasjonskode. 

0 
Tilføyd ved forskrift 19 des 2007 nr. 1602 (i kraft 1 nov 2008 jf. vedtak 31 okt 2008 nr. 
1170, og 16 mars 2009 jf. vedtak 16 mars 2009 nr. 324.) 

 

§ 10-39.Identifikasjon av finansielle instrumenter 

Transaksjonsrapporter skal inneholde følgende opplysninger for å identifisere og 

klassifisere det aktuelle finansielle instrument: 

(a) International security identification number (ISIN) i henhold til ISO 6166, eller 

(b) alternativ instrumentidentifikator (AII) som nærmere fastsatt av Finanstilsynet. 

0 
Tilføyd ved forskrift 19 des 2007 nr. 1602 (i kraft 1 nov 2008 jf. vedtak 31 okt 2008 nr. 
1170, og 16 mars 2009 jf. vedtak 16 mars 2009 nr. 324.) Endret ved forskrifter 13 mars 
2009 nr. 304, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009). 

 

X. Systematisk internalisering 

§ 10-40.Systematisk internalisering 

Nærmere regler om systematisk internalisering følger av forordning (EF) nr. 1287/2006, 

jf. § 15-1. 

0 
Endret ved forskrift 19 des 2007 nr. 1602 (i kraft 1 nov 2008, jf. vedtak 31 okt 2008 nr. 
1170, tidligere § 10-36). 

 

§ 10-40a.Standard markedsstørrelse 

Aksjer skal deles inn i kategorier i henhold til forordning (EF) nr. 1287/2006. 

Finanstilsynet offentliggjør hvilken aksjekategori den enkelte aksje tilhører minst en gang 

i året. 

0 Tilføyd ved forskrift 20 aug 2014 nr. 1093. 

 

§ 10-40b.Publisering av kurser 

(1) Verdipapirforetaket skal publisere kursene løpende i børsens alminnelige åpningstid. 
Publisering skal skje på en måte som er lett tilgjengelig for andre markedsaktører og på 
forretningsmessige vilkår. 

(2) Verdipapirforetaket kan trekke sine kurser tilbake dersom det oppstår ekstraordinære 
markedsforhold. 
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0 Tilføyd ved forskrift 20 aug 2014 nr. 1093. 

 

§ 10-40c.Utførelse av ordre 

(1) Verdipapirforetaket skal utføre ordre til de kurser som er publisert på det tidspunktet 
ordrene blir mottatt. Ordrene skal utføres på de mest fordelaktige vilkårene for kunden i 
overensstemmelse med reglene i verdipapirhandelloven § 10-12 og denne forskriftens 
kapittel VI. 

(2) Ordre fra profesjonelle kunder kan likevel utføres til bedre kurser for 
verdipapirforetaket dersom disse kursene faller innenfor et publisert intervall som ligger 
nært opptil markedsvilkårene, og dersom ordrestørrelsen er større enn ordre som 
vanligvis avgis av ikke-profesjonelle kunder. 

(3) Dersom utførelsen av ordre fra profesjonell kunde gjelder transaksjoner der 
utførelsen i flere verdipapirer er en del av én transaksjon, eller der ordren avhenger av 
andre vilkår enn den aktuelle markedspris, kan ordren utføres til andre kurser enn de 
publiserte uavhengig av vilkårene i annet ledd. 

(4) Dersom verdipapirforetaket bare stiller én kurs, eller dersom den største størrelsen 
det stilles en kurs for er mindre enn standard markedsstørrelse, og foretaket mottar en 
ordre som er større enn den størrelsen det er stilt kurs for, kan foretaket også utføre den 
del av ordren som overstiger hva foretakets kursstillelse dekker, forutsatt at denne delen 
av ordren utføres til den publiserte kursen, med mindre annet følger av annet og tredje 
ledd ovenfor. 

(5) Dersom verdipapirforetaket stiller kurser i flere handelsstørrelser, og mottar en ordre 
av et omfang som ligger mellom disse kursene, og foretaket velger å utføre ordren, skal 
foretaket utføre ordren til en av de publiserte kursene i samsvar med reglene om 
behandling av kundeordre i verdipapirhandellovens § 10-13 og denne forskriftens 
kapittel VII. 

 

§ 10-40d.Tilgang til kurser 

(1) Verdipapirforetaket har rett til, på grunnlag av sin forretningsplan og på en objektiv, 
ikke-diskriminerende måte, å avgjøre hvilke investorer som skal ha tilgang til foretakets 
kurser, forutsatt at det finnes klare kriterier for tilgangen. 

(2) Verdipapirforetaket kan på grunnlag av forretningsmessige vurderinger nekte å 
etablere eller avbryte forretningsforbindelser med investorer. Slike vurderinger kan blant 
annet gjelde: 

(a) investorens kredittverdighet, 

(b) motpartsrisiko, 

(c) endelig gjennomføring av transaksjonen. 

0 Tilføyd ved forskrift 20 aug 2014 nr. 1093. 

 

§ 10-40e.Antall transaksjoner 

(1) Verdipapirforetaket har rett til å begrense antallet transaksjoner som foretaket påtar 
seg å inngå på de publiserte vilkår fra en og samme kunde, på en ikke-diskriminerende 
måte. 

(2) Dersom antallet eller størrelsen på ordrene kundene ønsker å få utført vesentlig 
overstiger det normale, kan verdipapirforetaket begrense det samlede antallet 
transaksjoner fra forskjellige kunder på samme tid, dersom det skjer på en ikke-
diskriminerende måte og i samsvar verdipapirhandelloven § 10-13. 
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XI. Offentliggjøring av informasjon om utførte transaksjoner 

§ 10-41.Offentliggjøring av informasjon om utførte transaksjoner 

Nærmere regler om offentliggjøring av informasjon om utførte transaksjoner følger av 

forordning (EF) nr. 1287/2006, jf. § 15-1. 

 

Utdrag fra lov om verdipapirfond. 

 
DATO: LOV-2011-11-25-44  
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Kapitteloversikt: 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1-1 - 1-6) 

Kapittel 2. Forvaltningsselskap (§§ 2-1 - 2-16) 

Kapittel 3. Forvaltningsselskapers grenseoverskridende virksomhet (§§ 3-1 - 3-4) 

Kapittel 4. Verdipapirfond (§§ 4-1 - 4-17) 

Kapittel 5. Fusjon og avvikling av verdipapirfond (§§ 5-1 - 5-7) 

Kapittel 6. Plassering av verdipapirfondets midler (§§ 6-1 - 6-21) 

Kapittel 7. Nasjonale fond (§§ 7-1 - 7-7) 

Kapittel 8. Pliktig informasjon til investor (§§ 8-1 - 8-7) 

Kapittel 9. Salg og markedsføring av verdipapirfond (§§ 9-1 - 9-5) 

Kapittel 10. Depotmottaker (§§ 10-1 - 10-6) 
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Kapittel 11. Erstatning, tilsyn, straffebestemmelser (§§ 11-1 - 11-8) 

Kapittel 12. Tilsyn med utenlandsk forvaltningsselskap med hovedsete i en annen EØS-stat mv. (§§ 

12-1 - 12-4) 

Kapittel 13. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover (§§ 13-1 - 13-2) 

 

Jf. tidligere lov 12 juni 1981 nr. 52. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 30 (dir 2009/65 – UCITS-direktivet). 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 

§ 1-1.Virkeområde 

(1) Loven gjelder verdipapirfond, forvaltningen av verdipapirfond og øvrig virksomhet som drives av 

forvaltningsselskap etter denne lov. 

 

(2) Kongen kan gi forskrift om lovens anvendelse på Svalbard og kontinentalsokkelen og kan fastsette 

særlige regler under hensyn til de stedlige forhold. 

 

 

§ 1-2.Definisjoner 

(1) I denne lov forstås med: 

 

1. 

Verdipapirfond (fond): selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt 

krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle 

instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon. 

 

2. 
Forvaltningsselskap: aksjeselskap eller allmennaksjeselskap med tillatelse etter § 2-1 eller 

tilsvarende utenlandsk selskap. 

 

3. 
Verdipapirfondsforvaltning: kollektiv porteføljeforvaltning, administrasjon og markedsføring 

herunder salg, av verdipapirfond. 

 

4. 
UCITS: verdipapirfond som følger reglene i kapittel 6 eller tilsvarende bestemmelser i direktiv 

2009/65/EF og som er etablert i en EØS-stat. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-11-25-44/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-11-25-44/KAPITTEL_12#KAPITTEL_12
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-11-25-44/KAPITTEL_12#KAPITTEL_12
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-11-25-44/KAPITTEL_13#KAPITTEL_13
https://lovdata.no/eu/32009l0065
https://lovdata.no/eu/32009l0065
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5. Nasjonale fond: verdipapirfond som følger reglene i kapittel 7. 

 

6. Spesialfond: verdipapirfond som følger reglene i §§ 7-2 til 7-7. 

 

7. 

Betydelig eierandel: direkte eller indirekte eierandel som representerer minst 10 prosent av 

aksjekapitalen eller stemmene i et forvaltningsselskap, eller som på annen måte gjør det mulig å 

utøve betydelig innflytelse over forvaltningen av selskapet. Like med aksjeeiers egne aksjer regnes 

aksjer som eies av aksjeeiers nærstående. 

 

8. Omsettelige verdipapirer: 

 

1. aksjer og andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, 

 

2. obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter og 

 

3. 
alle andre verdipapirer som gir rett til å erverve ethvert slikt omsettelig verdipapir ved tegning 

eller ombytting. 

 

9. Nærstående: 

 

1. ektefelle eller en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold, 

 

2. 
mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til en person som nevnt i nr. 1 

som vedkommende bor sammen med, 

 

3. selskap innen samme konsern som vedkommende, 

 

4. selskap hvor vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1, 2 eller 5 har slik innflytelse som 

nevnt i aksjeloven eller allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd eller selskapsloven § 1-2 annet ledd, 
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eller selskap hvor vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1, 2 eller 5 har eller kontrollerer 

minst 20 prosent av stemmerettighetene eller selskapets kapital, og 

 

5. 
noen som det må antas at vedkommende har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre 

bruk av rettighetene som eier av et finansielt instrument. 

 

10. 

Varig medium: en innretning som gjør det mulig for en investor å lagre informasjon adressert 

personlig til vedkommende investor. Informasjonen må være tilgjengelig for fremtidig bruk i et 

tidsrom som er tilstrekkelig for informasjonens formål, og informasjonen må kunne reproduseres 

uforandret. 

 

11. 
Finansielle instrumenter: finansielle instrumenter som definert i verdipapirhandelloven § 2-2 og 

tilhørende forskrift. 

 

0 
Endret ved lover 11 apr 2014 nr. 12 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 11 apr 2014 nr. 547), 4 des 2015 nr. 96 (ikr. 1 jan 

2016 iflg. res. 4 des 2015 nr. 1399), 16 des 2016 nr. 90 (ikr. 1 jan 2018 iflg. res. 15 des 2017 nr. 2043). 

 

§ 1-3.Forvaltning av verdipapirfond 

(1) Verdipapirfond skal forvaltes av et forvaltningsselskap i samsvar med reglene i denne lov. Dette 

medfører ingen innskrenkning i aksjeselskapers, allmennaksjeselskapers og andre selskapers adgang 

til utstedelse av egne aksjer og andeler. 

 

§ 1-4.Annen lovgivnings anvendelse 

(1) Lov om aksjeselskaper, lov om allmennaksjeselskaper og lov om sameige gjelder ikke for 

verdipapirfond. 

 

(2) Departementet kan i forskrift fastsette at lov om verdipapirhandel med forskrifter skal gjelde for 

virksomhet som nevnt i § 2-1 annet og tredje ledd nr. 1. 

 

 

§ 1-5.Forskriftshjemler 

(1) Departementet kan i forskrift fastsette at loven helt eller delvis skal gjelde forvaltning av fond 

som plasserer sine midler i andre formuesgjenstander enn de som er nevnt i § 1-2 første ledd nr. 1. 

https://lovdata.no/LTI/lov/2014-04-11-12
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-04-11-547
https://lovdata.no/LTI/lov/2015-12-04-96
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-12-04-1399
https://lovdata.no/LTI/lov/2016-12-16-90
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-12-15-2043
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(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om virksomhet som er undergitt denne lov. 

 

(3) Departementet kan ved forskrift unnta forvaltningsselskap som ikke forvalter UCITS, og som har 

tillatelse eller er registrert etter lov om forvaltning av alternative investeringsfond, fra én eller flere 

bestemmelser i loven og forskrifter gitt i medhold av loven. 

 

(4) Departementet kan gi forskrift om plikt for forvaltningsselskap for verdipapirfond til å lenke til 

prisopplysninger i nettbaserte prisportaler. 

 

0 
Endret ved lover 20 juni 2014 nr. 28 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 20 juni 2014 nr. 785), 16 des 2016 nr. 90 (ikr. 1 

jan 2018 iflg. res. 15 des 2017 nr. 2043). 

 

§ 1-6.Behandling av personopplysninger i tilknytning til autorisasjonsordninger for ansatte 

Næringsorganisasjon eller tilknyttet juridisk enhet som gir opplæring til og autoriserer personer 

ansatt i et forvaltningsselskap, tilknyttet agent, eller utenlandsk forvaltningsselskap som nevnt i §§ 3-

3 første ledd eller 3-4 første ledd, kan behandle slike opplysninger som nevnt i 

personopplysningsloven § 2 nr. 8 bokstav b som ledd i vurderingen av om en ansatt skal gis 

autorisasjon, fratas autorisasjon eller gis advarsel. 

0 Tilføyd ved lov 20 juni 2014 nr. 29 (ikr. 1 juli 2014 iflg. vedtak 26 juni 2014 nr. 866). 

 

Kapittel 2. Forvaltningsselskap 

§ 2-1.Krav om tillatelse 

(1) Verdipapirfondsforvaltning kan bare drives av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap med 

tillatelse fra Finanstilsynet. 

 

(2) Forvaltningsselskap med tillatelse etter første ledd kan gis tillatelse til å drive aktiv forvaltning av 

investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt, jf. 

verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4. 

 

(3) Forvaltningsselskap med tillatelse etter annet ledd kan gis tillatelse til å yte følgende 

tilleggstjenester: 

https://lovdata.no/LTI/lov/2014-06-20-28
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-06-20-785
https://lovdata.no/LTI/lov/2016-12-16-90
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-12-15-2043
https://lovdata.no/LTI/lov/2014-06-20-29
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-06-26-866
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1. investeringsrådgivning som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 5 

 

2. oppbevaring og forvaltning av fondsandeler. 

 

(4) Finanstilsynet kan stille vilkår for tillatelsen. Dersom hensynet til andelseierne eller allmenne 

interesser tilsier det, kan Finanstilsynet i særlige tilfelle stille nye vilkår eller endre gjeldende vilkår 

for forvaltningsselskapets tillatelse. 

 

 

§ 2-2.Søknad om tillatelse 

(1) Søknad om tillatelse skal inneholde opplysninger som viser at de lovbestemte krav til 

forvaltningsselskap er oppfylt. 

 

(2) Søknaden skal inneholde driftsplan med beskrivelse av forvaltningsselskapets organisering, 

selskapets vedtekter samt fremstilling av selskapets interne rutiner for forhold som nevnt i §§ 2-9, 2-

11, 2-12 og 2-13. 

 

(3) Søknaden skal avgjøres snarest mulig og senest seks måneder etter at fullstendig søknad ble 

mottatt. 

 

 

§ 2-3.Vilkår for tillatelse 

(1) Det er et vilkår for tillatelse at styremedlemmer og ledende ansatte oppfyller kravene til vandel 

og erfaring som nevnt i § 2-7 første og annet ledd. 

 

(2) Søknad om tillatelse kan avslås hvis aksjeeier med betydelig eierandel i selskapet ikke anses egnet 

til å sikre en god og fornuftig forvaltning av selskapet. 

 

(3) Forvaltningsselskapet skal ha forretningskontor og hovedkontor i Norge. 
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(4) Forvaltningsselskapets vedtekter og endringer i disse skal godkjennes av Finanstilsynet. 

 

(5) Tillatelse kan bare gis etter samråd med myndighetene i vedkommende EØS-stat dersom søkeren 

er: 

 

1. 
datterforetak av verdipapirforetak, kredittinstitusjon, forvaltningsselskap for verdipapirfond eller 

forsikringsselskap med tillatelse i annen EØS-stat, 

 

2. datterforetak av et morselskap for foretak som nevnt i nr. 1 med tillatelse i annen EØS-stat, eller 

 

3. 
kontrollert av de samme fysiske eller juridiske personer som kontrollerer et foretak som nevnt i nr. 

1 med tillatelse i en annen medlemsstat. 

 

 

§ 2-4.Tilknyttet virksomhet som kan drives av forvaltningsselskap 

(1) Finanstilsynet kan samtykke i at forvaltningsselskap kan drive virksomhet som har tilknytning til 

de tjenester selskapet har tillatelse til etter § 2-1. 

 

(2) Forvaltningsselskap som er registrert etter § 1-4 eller har tillatelse etter § 2-2 i lov om forvaltning 

av alternative investeringsfond, kan i tillegg forvalte alternative investeringsfond. 

 

(3) Departementet kan gi nærmere regler om forvaltningsselskapers adgang til å drive tilknyttet 

virksomhet. 

 

§ 2-5.Erverv og avhendelse av betydelig eierandel 

(1) Erverv av betydelig eierandel i forvaltningsselskap kan bare gjennomføres etter at erververen har 

sendt Finanstilsynet melding om dette. Det samme gjelder erverv som medfører at eierandelen 

utgjør eller overstiger 20 prosent, 33 prosent eller 50 prosent av aksjekapitalen eller stemmene i 

selskapet. 

 

(2) Finanstilsynet kan nekte slikt erverv dersom aksjeeieren ikke anses egnet til å sikre en god og 

fornuftig forvaltning av forvaltningsselskapet. Den som erverver betydelig eierandel etter reglene i 
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første ledd, skal fremlegge ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40 dersom Finanstilsynet 

ber om det. 

 

(3) Avhendelse av betydelig eierandel i forvaltningsselskap kan bare gjennomføres etter at 

avhenderen har sendt Finanstilsynet melding om dette. Det samme gjelder ved avhendelse av 

eierandel som medfører at eierandelen kommer under 20 prosent, 33 prosent eller 50 prosent av 

aksjekapitalen eller stemmene i selskapet. 

 

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om erverv og avhendelse av eierandel, herunder 

regler om meldeplikt for forvaltningsselskapet. 

 

§ 2-6.Styre og daglig leder 

(1) Forvaltningsselskapets styre skal ha minst fem medlemmer. 

 

(2) Andelseierne i de verdipapirfond som selskapet forvalter, velger minst en tredel av styrets 

medlemmer. Valgene skjer på valgmøter som innkalles og gjennomføres etter regler som fastsettes i 

forvaltningsselskapets vedtekter. På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik 

verdi, får likt antall stemmer. Beregningen skal gjøres på grunnlag av andelsverdi etter sist 

kunngjorte kurs. En andelseier kan stemme ved fullmektig. 

 

(3) De styremedlemmene som ikke velges av andelseierne, velges av forvaltningsselskapets 

generalforsamling. De styremedlemmene som er valgt av generalforsamlingen, utgjør selskapets 

styre inntil valg er foretatt på første valgmøte. 

 

(4) For begge grupper styremedlemmer velges minst halvparten så mange varamedlemmer. 

 

(5) Et forvaltningsselskap, skal ha en daglig leder. 

 

 

§ 2-7.Krav til tillitsvalgte og ansatte i forvaltningsselskap 

(1) Den som faktisk leder virksomheten i et forvaltningsselskap, skal ha relevant erfaring fra 

markeder for finansielle instrumenter. I tillegg skal daglig leder og annen person som faktisk leder 

virksomheten, ha ført en hederlig vandel og opptrådt i samsvar med god forretningsskikk ved handel 
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med finansielle instrumenter. Styremedlemmer skal oppfylle nødvendige krav til hederlig vandel og 

erfaring. Personer som nevnt i annet og tredje punktum skal fremlegge ordinær politiattest etter 

politiregisterloven § 40. 

 

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om styremedlemmers og ledende ansattes krav 

til uavhengighet, vandel og erfaring. 

 

(3) Styremedlem som velges av andelseierne, kan ikke være aksjeeier, tillitsvalgt eller ansatt i 

forvaltningsselskap eller hos depotmottaker. 

 

(4) Forvaltningsselskap skal opplyse Finanstilsynet om skifte av ledende ansatte og styremedlemmer. 

 

(5) Reglene om egenhandel i verdipapirhandelloven kapittel 8 gjelder for tillitsvalgte og ansatte. 

 

(6) Ansatte, tillitsvalgte og personer med bestemmende innflytelse i forvaltningsselskap har 

taushetsplikt om det de i sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre noe annet 

er bestemt i lov eller forskrifter. Taushetsplikten omfatter også enhver som utfører oppdrag for 

forvaltningsselskapet. 

 

§ 2-8.Ansvarlig kapital 

(1) Et forvaltningsselskap skal ha en ansvarlig kapital som er forsvarlig med hensyn til virksomhetens 

art og omfang. Den ansvarlige kapitalen skal til enhver tid utgjøre et beløp i norske kroner som minst 

svarer til 125 000 euro. 

 

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler for hva som skal anses som ansvarlig kapital, 

stille ytterligere krav om ansvarlig kapital, samt gjøre unntak fra kravet til kapital i første ledd. 

 

 

§ 2-9.Utkontraktering 

(1) Et forvaltningsselskap kan sette bort utførelsen av bestemte oppgaver til et annet foretak etter 

nærmere regler fastsatt ved forskrift av departementet. 
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(2) Forvaltningsselskapet skal gi melding til Finanstilsynet før avtale om bortsetting av virksomhet 

settes i verk. 

 

 

§ 2-10.Tilknyttede agenter 

(1) Et forvaltningsselskap kan benytte tilknyttede agenter for å markedsføre sine tjenester samt 

formidle ordre om andeler i verdipapirfond. Slik virksomhet krever ikke tillatelse etter 

verdipapirhandelloven § 9-1. Bestemmelsene gitt i eller i medhold av verdipapirhandelloven § 10-16 

annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende så langt de passer. 

 

 

§ 2-11.Organisering av virksomheten 

(1) Et forvaltningsselskap skal, sett hen til de verdipapirfond som forvaltes, innrette sin virksomhet 

slik at selskapet har: 

 

1. gode administrasjons- og regnskapsrutiner og kontroll- og sikkerhetsordninger, 

 

2. 

tilfredsstillende interne kontrollmetoder, som blant annet omfatter regler for personlige 

transaksjoner for selskapets ansatte, og som sikrer at forvaltningsselskapet forvalter 

verdipapirfonds midler i samsvar med vedtekter for verdipapirfondene og gjeldende regler. 

 

(2) Styret og daglig leder skal utarbeide interne retningslinjer i samsvar med første ledd. 

 

(3) Et forvaltningsselskap skal være organisert på en slik måte at risikoen for interessekonflikt 

mellom foretaket og dets kunder, mellom to kunder, mellom en kunde og et verdipapirfond eller 

mellom to verdipapirfond begrenses til et minimum. 

 

(4) Forvaltningsselskap med tillatelse etter § 2-1 annet ledd kan ikke plassere kundens midler i 

verdipapirfond forvaltet av selskapet, med mindre kunden har gitt skriftlig samtykke til dette. 

 

(5) Departementet kan i forskrift gi utfyllende regler om organisering av forvaltningsselskapets 

virksomhet. 
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§ 2-12.Risikostyring 

(1) Et forvaltningsselskap skal ha systemer for risikostyring som til enhver tid sikrer overvåking og 

måling av risikoen ved posisjonene og deres bidrag til porteføljens samlede risikoprofil. 

 

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om risikostyring. 

 

 

§ 2-13.Kundeklager 

(1) Et forvaltningsselskap skal ha interne rutiner for behandling av kundeklager. 

 

(2) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om klagebehandling, herunder at 

forvaltningsselskap skal være tilknyttet utenrettslig tvisteløsningsordning godkjent i medhold av lov. 

 

(3) Finansieringsvirksomhetsloven1 § 2-12b gjelder tilsvarende for forvaltningsselskap. 

 

 

§ 2-14.Forvaltningsselskapets kompetanse 

(1) Forvaltningsselskapet treffer alle disposisjoner over fondet. 

 

(2) Forvaltningsselskapet utøver de rettigheter som knytter seg til de finansielle instrumenter 

selskapet forvalter. 

 

(3) Stemmerett for verdipapirfondets aksjer kan bare utøves etter fullmakt fra styret. Vedtak om slik 

fullmakt er bare gyldig så lenge flertallet av styremedlemmene som er valgt av andelseierne, er enig i 

det. 
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§ 2-15.God forretningsskikk 

(1) Et forvaltningsselskap skal utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk. 

 

(2) Forvaltningsselskapet skal påse at verdipapirfondenes og andelseiernes interesser og markedets 

integritet ivaretas på beste måte ved at det: 

 

1. opptrer ryddig og korrekt i utøvelsen av sin virksomhet, 

 

2. utviser den nødvendige kompetanse, omhu og interesse i sin opptreden, 

 

3. 
har og effektivt benytter de ressurser og de framgangsmåter som er nødvendige for å kunne utøve 

virksomheten på en god måte, 

 

4. 

bestreber seg på å unngå interessekonflikter ved blant annet å sørge for at andelseiernes og 

fondenes interesser går foran forvaltningsselskapets, samt at enkelte fond eller andelseiere ikke 

usaklig tilgodeses på bekostning av andre fond eller andelseiere. 

 

(3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende for selskapets ansatte og tillitsvalgte og for personer og 

selskap som har slik innflytelse over forvaltningsselskapet som nevnt i aksjeloven og 

allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd eller selskapsloven § 1-2 annet ledd. 

 

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om krav til god forretningsskikk. 

 

 

§ 2-16.Godtgjørelsesordninger 

(1) Forvaltningsselskapet skal etablere og praktisere en godtgjørelsesordning som fremmer god og 

effektiv risikostyring og forvaltning i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene 

som forvaltes. Godtgjørelsesordningen skal omfatte ansatte med vesentlig betydning for 

risikoprofilen til forvaltningsselskapet eller fond under forvaltning, herunder ledende ansatte, 

ansatte med kontrolloppgaver og ansatte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte. 

Godtgjørelsesordningen skal tilpasses virksomhetens art, omfang og kompleksitet. 
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(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om godtgjørelsesordninger. 

 

 

Kapittel 3. Forvaltningsselskapers grenseoverskridende virksomhet 

§ 3-1.Melding om norske forvaltningsselskapers virksomhet i annen EØS-stat 

(1) Et forvaltningsselskap som vil utøve virksomhet i annen EØS-stat, skal gi Finanstilsynet melding 

om dette. Meldingen skal inneholde opplysninger om hvor selskapet vil utøve virksomhet. 

Meldingen skal også inneholde en virksomhetsplan som beskriver hvilke tjenester som skal ytes, 

selskapets risikostyringssystemer og hvilke tiltak som vil iverksettes for å kunne foreta utbetalinger 

til andelseiere, innløse andeler, holde informasjon tilgjengelig og behandle kundeklager. 

 

(2) Melding om etablering av filial skal i tillegg inneholde følgende opplysninger: 

 

1. hvordan filialen skal være organisert, 

 

2. adresse i vertslandet der dokumenter kan innhentes, og 

 

3. navn på ledende ansatte i filialen. 

 

(3) Dersom et forvaltningsselskap skal markedsføre UCITS i en annen EØS-stat uten filialetablering, 

og verdipapirfondet forvaltes av selskapet, er det tilstrekkelig med melding etter § 9-2. 

 

 

§ 3-2.Oversendelse av melding til vertslandsmyndighet i annen EØS-stat 

(1) Ved melding om utøvelse av virksomhet etter § 3-1 direkte fra forretningssted i Norge skal 

Finanstilsynet innen én måned etter at meldingen er mottatt, oversende denne til myndigheten i 

vertslandet. Finanstilsynet skal opplyse om eventuelle erstatningsordninger som har til formål å 

verne investorer. Finanstilsynet skal gi forvaltningsselskapet melding om oversendelsen som fra 

dette tidspunkt kan starte virksomhet i vertslandet. 
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(2) Dersom meldingen omfatter utøvelse av verdipapirfondsforvaltning, skal Finanstilsynet vedlegge 

en bekreftelse på at forvaltningsselskapet har tillatelse til å forvalte UCITS og eventuelle 

begrensninger i tillatelsen. 

 

(3) Ved melding om etablering av filial i en annen EØS-stat skal Finanstilsynet innen to måneder etter 

at meldingen er mottatt, oversende denne til myndigheten i vertslandet med opplysninger og 

eventuell bekreftelse som nevnt i første og annet ledd. Finanstilsynet skal gi forvaltningsselskapet 

melding om oversendelsen. Filialen kan starte virksomhet når den får en meddelelse fra 

myndigheten i vertslandet, eller to måneder etter at meldingen om etablering av filial er oversendt 

vertslandsmyndigheten. 

 

(4) Melding om etablering av filial skal ikke oversendes hvis Finanstilsynet antar at 

forvaltningsselskapets administrative organisering eller økonomiske stilling ikke er god nok i forhold 

til den planlagte virksomheten. Unnlatt oversendelse er enkeltvedtak, og skal begrunnes overfor 

forvaltningsselskapet innen to måneder etter at tilsynsmyndigheten har mottatt alle opplysninger i 

saken. 

 

(5) Forvaltningsselskapet skal informere Finanstilsynet og myndigheten i vertslandet skriftlig før det 

gjennomfører endringer i det som tidligere er opplyst. Der det er etablert filial, skal informasjon om 

endring gis minst én måned før endringen gjennomføres. 

 

(6) Finanstilsynet skal gi melding til myndigheten i vertslandet ved endringer i erstatningsordninger 

som skal verne filialens kunder og endringer i forvaltningsselskapets tillatelse. 

 

 

§ 3-3.Forvaltningsselskap etablert i annen EØS-stat – virksomhet i Norge 

(1) Utenlandsk forvaltningsselskap som omfattes av EØS-reglene som svarer til rådsdirektiv 

2009/65/EF (UCITS-direktivet), kan utøve virksomhet som beskrevet i § 2-1 i Norge direkte fra 

forretningsstedet i en annen EØS-stat eller gjennom etablering av filial. Foretaket må ha rett til å 

drive slik virksomhet i hjemlandet. 

 

(2) Innen to måneder etter at Finanstilsynet har mottatt melding fra myndighetene i en annen EØS-

stat om etablering av filial, skal Finanstilsynet forberede tilsynet med forvaltningsselskapets 

virksomhet og opplyse selskapet om reglene for god forretningsskikk som gjelder for virksomheten. 

https://lovdata.no/eu/32009l0065
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Filialen kan starte virksomhet i Norge to måneder etter at Finanstilsynet har mottatt meldingen, eller 

ved mottak av opplysninger etter første punktum. 

 

(3) Forvaltningsselskapet kan starte virksomhet direkte fra forretningsstedet i en annen EØS-stat når 

myndigheten i hjemlandet har sendt melding til Finanstilsynet. 

 

(4) Forvaltningsselskapet skal informere Finanstilsynet skriftlig om endring i opplysninger om 

virksomheten i Norge før endringen gjennomføres. Endringer i opplysninger om etablering av filial 

kan ikke gjennomføres før én måned etter at det er gitt informasjon om endring. 

 

(5) For utenlandsk forvaltningsselskap som utøver verdipapirfondsforvaltning knyttet til UCITS 

etablert i Norge, gjelder bestemmelsene i kapittel 4, 5, 6 og 8. 

 

(6) For utenlandsk forvaltningsselskap som utøver virksomhet gjennom etablering av filial, gjelder 

regler om god forretningsskikk fastsatt i denne lov eller med hjemmel i denne lov. 

 

(7) Dersom utenlandsk forvaltningsselskap skal markedsføre UCITS i Norge uten filialetablering, og 

verdipapirfondet forvaltes av selskapet, er det tilstrekkelig med melding etter § 9-3. 

 

(8) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om virksomhetsutøvelse og etablering av filial i 

Norge for forvaltningsselskap fra andre EØS-stater. 

 

 

§ 3-4.Andre utenlandske forvaltningsselskapers virksomhet i Norge 

(1) Finanstilsynet kan gi et utenlandsk forvaltningsselskap som ikke omfattes av § 3-3, tillatelse til å 

drive virksomhet som beskrevet i § 2-1 i Norge direkte fra forretningsstedet i utlandet eller gjennom 

etablering av filial. Selskapet må ha rett til å drive slik virksomhet i hjemlandet og være underlagt 

betryggende tilsyn der. 

 

(2) Selskap som driver virksomhet direkte fra forretningsstedet i hjemlandet, skal ha en representant 

her i riket med tilstrekkelige fullmakter til å ivareta interessene til investorer i Norge. 
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(3) Før selskapet starter virksomhet i Norge, skal det være etablert et tilfredsstillende samarbeid om 

tilsyn mellom myndigheten i hjemlandet og Finanstilsynet. 

 

(4) Lovens bestemmelser, med unntak av § 2-1 første ledd, § 2-3 første ledd, § 2-6, § 2-7 tredje ledd 

og § 11-4 annet ledd, gjelder for det utenlandske foretaket. En filial skal ha forretningskontor i 

Norge. 

 

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om utenlandske forvaltningsselskapers 

virksomhetsutøvelse og etablering av filial i Norge. 

 

 

Kapittel 4. Verdipapirfond 

§ 4-1.Tillatelse til etablering av verdipapirfond 

(1) Etablering av verdipapirfond krever tillatelse fra Finanstilsynet. Tillatelse gis for hvert enkelt fond. 

Tillatelse til å etablere UCITS kan gis forvaltningsselskap med tillatelse fra en annen EØS-stat. 

Tillatelse til å etablere nasjonale fond kan gis forvalter av alternative investeringsfond med tillatelse 

fra en annen EØS-stat som i hjemstaten har tillatelse til å forvalte tilsvarende fond. Denne 

bestemmelsen gjelder tilsvarende når et forvaltningsselskap med tillatelse fra en annen EØS-stat 

søker om å overta forvaltningen av et norsk UCITS, eller når en forvalter av alternative 

investeringsfond med tillatelse fra en annen EØS-stat søker å overta forvaltningen av et nasjonalt 

fond. 

 

(2) Søknad om tillatelse skal inneholde: 

 

1. fondets vedtekter fastsatt av forvaltningsselskapets styre, 

 

2. avtale med depotmottaker, 

 

3. informasjon om eventuell avtale om utkontraktering. 
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(3) Det skal gis tillatelse til etablering av verdipapirfond hvis Finanstilsynet godkjenner at 

forvaltningsselskapet forvalter det aktuelle fondet, og lovens krav til vedtekter, depotmottaker og 

eventuell utkontraktering er oppfylt. 

 

(4) Ved søknad fra forvaltningsselskap med tillatelse fra en annen EØS-stat kan Finanstilsynet be den 

aktuelle myndigheten i forvaltningsselskapets hjemland om klargjøring og informasjon vedrørende 

den dokumentasjon som er mottatt etter annet ledd, og meldingen etter § 3-3. 

Forvaltningsselskapet må ha rett til å drive virksomhet i Norge etter bestemmelsene i § 3-3. 

 

(5) Dersom et norsk forvaltningsselskap vil forvalte fond etablert i en annen EØS-stat, skal 

Finanstilsynet gi myndighetene i fondets hjemland tilsvarende informasjon om og klargjøring av 

dokumentasjon som nevnt i fjerde ledd senest ti arbeidsdager etter at disse har bedt om det. 

 

(6) Søknad om etablering av verdipapirfond skal avgjøres innen to måneder etter at Finanstilsynet 

har mottatt fullstendig søknad. 

 

0 Endret ved lov 20 juni 2014 nr. 28 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 20 juni 2014 nr. 785). 

 

§ 4-2.Skifte av forvaltningsselskap 

(1) Finanstilsynet kan gi tillatelse til at et forvaltningsselskap overfører forvaltningen av et 

verdipapirfond til et annet forvaltningsselskap. Finanstilsynet kan stille vilkår om 

gjennomføringstidspunkt, og hvordan overføringen skal offentliggjøres. Bestemmelsen i § 4-1 tredje 

ledd gis tilsvarende anvendelse. 

 

 

§ 4-3.Retten til å bruke betegnelsen verdipapirfond 

(1) Betegnelsen verdipapirfond skal fremgå av fondets navn. Verdipapirfond har enerett til bruk av 

denne betegnelse i navnet eller ved omtale av sin virksomhet. Hvert fond skal ha et navn som klart 

skiller det fra andre fond. 

 

 

https://lovdata.no/LTI/lov/2014-06-20-28
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-06-20-785
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§ 4-4.Vedtektenes innhold 

(1) Et verdipapirfond skal ha vedtekter som angir: 

 

1. verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn, 

 

2. 
regler for plassering av verdipapirfondets midler etter kapittel 6 og en angivelse av 

verdipapirfondets risikoprofil, 

 

3. 
retningslinjer for utdeling og reinvestering av utbytte et verdipapirfond mottar, om det skal være 

adgang til utdeling av salgsgevinster og om verdipapirfondet skal utdele utbytte, 

 

4. 
grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelse, samt angivelse av kostnader som nevnt i § 

4-6 første ledd som kan kreves dekket av fondet, 

 

5. 
opplysning om forvaltningsselskapet skal ha godtgjørelse fra andelseierne, og i så fall hvordan 

denne godtgjørelsen skal beregnes og fordeles mellom andelseierne, 

 

6. tegnings- og innløsningsgebyrer, 

 

7. når fondet er åpent for tegning og innløsning, 

 

8. 

regler for eventuell utdeling av midler fra fondet til frivillige organisasjoner, herunder hvem som 

kan tilgodeses, hvor stor andel av fondets midler som kan deles ut, hvordan utdelingen beregnes, 

samt betydningen for beregningen av den løpende innløsningsverdien på andelene, 

 

9. hvorvidt fondet skal ha ulike andelsklasser og hva som kjennetegner de enkelte andelsklassene. 

 

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om hva vedtekter skal inneholde når et 

verdipapirfond plasserer midler i derivater. 
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§ 4-5.Lik rett i fondet – andelsklasser 

(1) Hver andel i et verdipapirfond gir lik rett i fondet. 

 

(2) Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for at et verdipapirfond kan ha flere andelsklasser 

etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift. 

 

(3) Dersom et verdipapirfond har andelsklasser, skal ikke andelseiere i én andelsklasse tilgodeses på 

bekostning av andelseiere i en annen andelsklasse. Kostnader som utelukkende kan henføres til én 

andelsklasse, skal ikke belastes andelseiere i en annen andelsklasse. 

 

(4) Dersom et verdipapirfond har andelsklasser, skal andelseiere i samme andelsklasse 

likebehandles. Andeler i samme andelsklasse gir lik rett i fondet 

 

 

§ 4-6.Kostnader 

(1) Forvaltningsgodtgjørelsen skal dekke alle kostnader ved verdipapirfondsforvaltningen. Følgende 

kostnader kan i tillegg dekkes av fondet: 

 

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 

 

2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 

 

3. renter på låneopptak som nevnt i § 6-10 og 

 

4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser. 

 

(2) For kostnader som nevnt i første ledd nr. 4 gjelder følgende: 
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1. 
Forvaltningsselskapets styre må beslutte at kostnaden kan belastes fondet. Et flertall av de 

andelseiervalgte styremedlemmene må ha stemt for en slik beslutning. 

 

2. 

Forvaltningsselskapet skal opplyse art og omfang av påløpte og forventede kostnader i årsrapport 

og halvårsrapport. Departementet kan i forskrift gi regler om informasjon til andelseierne om 

ekstraordinære kostnader. 

 

(3) Ved et verdipapirfonds plassering i andeler i verdipapirfond forvaltet av samme 

forvaltningsselskap som det investerende fond, kan det ikke belastes tegnings- eller 

innløsningsgebyr. 

 

 

§ 4-7.Utdeling av verdipapirfondets midler 

(1) Verdipapirfondets midler kan bare utdeles til andelseierne eller frivillige organisasjoner som har 

et nasjonalt omfang og som oppfyller vilkårene i skatteloven § 6-50 første ledd og annet ledd annet 

punktum. 

 

 

§ 4-8.Beregning og kunngjøring av andelsverdi 

(1) Forvaltningsselskapet skal beregne og kunngjøre andelsverdien minst en gang i uken, og oftere 

dersom vedtektene bestemmer det. 

 

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om beregning og kunngjøring av andelsverdi, 

herunder fastsette krav til hyppigere beregning og kunngjøring. 

 

 

§ 4-9.Tegning av andeler 

(1) Et verdipapirfond skal være åpent for tegning av andeler minst to ganger i måneden. 

 

(2) Tildeling av andeler skal skje til kursen ved første beregning av tegningskurs etter tegningen. 

Kursen skal kunngjøres. 
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(3) Ved beregningen av tegningskurs skal markedsverdien av fondets portefølje legges til grunn. 

 

 

§ 4-10.Andelseierregister – forvalterregistrering 

(1) Forvaltningsselskapet skal føre et andelseierregister der andelseierne er angitt med navn, 

fødselsdato eller organisasjonsnummer, adresse og nummer på andelene. 

 

(2) Eier flere en andel i fellesskap, skal de oppnevne én enkelt til å opptre som andelseier overfor 

forvaltningsselskapet. 

 

(3) Andelseierne skal gis melding når andelene er registrert i andelseierregisteret, med mindre 

andelseieren frasier seg denne retten. 

 

(4) En forvalter kan føres inn i den fortegnelsen som er nevnt i første ledd i stedet for andelseieren 

etter nærmere regler gitt av departementet i forskrift. En forvalter kan ikke delta i andelseiermøtet 

uten fullmakt fra den reelle eieren av andelene. 

 

0 Endret ved lov 11 apr 2014 nr. 12 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 11 apr 2014 nr. 547). 

 

§ 4-11.Virkning av registrering i andelseierregisteret 

(1) Eieren av en andel er legitimert til å motta utbytte og delta i valgmøte og andelseiermøte når 

vedkommende er registrert i andelseierregisteret. 

 

§ 4-12.Innløsning av andeler 

(1) Et verdipapirfond skal være åpent for innløsning minst to ganger i måneden. 

 

(2) En andelseier kan kreve innløsning av sine andeler, med mindre annet følger av avtale om 

innskuddspensjon etter innskuddspensjonsloven eller individuell pensjonsordning etter lov om 

individuell pensjonsordning. En andelseier som krever innløsning, skal ha sine andeler innløst i 

kontanter. 

 

https://lovdata.no/LTI/lov/2014-04-11-12
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-04-11-547
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(3) Ved særskilt avtale med større andelseiere kan forvaltningsselskapet avgrense det antall andeler 

som disse kan kreve innløst innen fastsatte tidsrom. 

 

(4) Innløsningen skal skje til andelens verdi ved første beregning av innløsningskursen etter at 

innløsningskravet er mottatt, med fradrag for innløsningskostnader. Kursen skal kunngjøres. Ved 

beregning av innløsningskursen skal markedsverdien av fondets portefølje legges til grunn. 

 

(5) Krav om innløsning kan ikke trekkes tilbake uten forvaltningsselskapets samtykke. Dette gjelder 

likevel ikke innløsningskrav som er fremsatt etter at retten til innløsning er suspendert. 

 

(6) Oppgjør skal gjennomføres snarest mulig og senest to uker etter at kravet om innløsning er 

fremsatt. 

 

(7) Under stenging av børs eller andre ekstraordinære forhold, samt i særlige tilfeller der det er 

berettiget ut fra hensynet til andelseiernes interesser, kan forvaltningsselskapet med samtykke fra 

Finanstilsynet helt eller delvis utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskrav. 

 

(8) Dersom andelseiernes eller allmennhetens interesser tilsier det, kan Finanstilsynet pålegge 

forvaltningsselskapet å suspendere innløsningsretten helt eller delvis. 

 

 

§ 4-13.Forbud mot utstedelse og innløsning i visse tilfeller 

(1) Andeler i fondet må ikke utstedes eller innløses etter at forvaltningsselskapet har fattet vedtak 

om avvikling etter § 5-7, eller etter at tillatelsen er bortfalt eller tilbakekalt etter § 11-5. 

 

 

§ 4-14.Endring av vedtekter 

(1) Endringer i verdipapirfondets vedtekter kan bare besluttes dersom flertallet av de 

andelseiervalgte styremedlemmene i forvaltningsselskapet har stemt for endringen. Dette gjelder 

ikke der verdipapirfond forvaltes av forvaltningsselskap med tillatelse i en annen EØS-stat. 
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(2) Beslutning om vedtektsendringer som nevnt i § 4-4 første ledd nr. 2 til 9 må ha samtykke fra 

andelseiermøtet etter reglene i § 4-17. 

 

(3) Endringer i vedtektene skal godkjennes av Finanstilsynet. Ved søknad om vedtektsendring skal 

styreprotokollen vedlegges. Ved endringer som nevnt i annet ledd skal det også vedlegges innkalling 

til andelseiermøte, informasjon til andelseierne og referat fra andelseiermøtet. 

 

(4) Vedtektsendringene skal godkjennes dersom lovens krav til innhold i vedtekter og prosedyrene 

for vedtektsendringer er oppfylt. 

 

(5) Vedtektsendringene kan ikke gjennomføres før de er offentliggjort. 

 

(6) Andelseierne har rett til gebyrfri innløsning av sine andeler ved endringer som nevnt i annet ledd. 

For vedtektsendring som nevnt i § 4-4 første ledd nr. 9, gjelder retten til gebyrfri innløsning kun de 

andelseiere som berøres av endringen. Retten gjelder til fem arbeidsdager før vedtektsendringene 

gjennomføres. 

 

 

§ 4-15.Informasjon til andelseierne ved vedtektsendring 

(1) Ved godkjenning av vedtektsendringer i andelseiermøte skal innkallingen til andelseiermøte 

inneholde informasjon som gjør andelseierne i stand til å foreta en velfundert vurdering av forslaget. 

 

(2) Informasjonen skal minst omfatte: 

 

1. redegjørelse for hva vedtektsendringen går ut på, 

 

2. begrunnelse for vedtektsendringen og hvorfor endringen anses å være i andelseiernes interesse, 

 

3. konsekvenser for andelseierne, herunder endringer i forventet avkastning og risiko, 
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4. opplysninger om retten til gebyrfri innløsning, herunder frist for å kreve gebyrfri innløsning. 

 

5. forventet tidspunkt for gjennomføring av vedtektsendringen. 

 

§ 4-16.Andelseiernes rådighet og ansvar 

(1) Hver andelseier har en ideell part i verdipapirfondet som svarer til vedkommendes andel av 

samlede utstedte fondsandeler. 

 

(2) Andelseiere kan ikke kreve deling eller avvikling av verdipapirfondet. 

 

(3) Utover andelsinnskuddet er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. 

 

(4) Andelseiere plikter ikke å gjøre ytterligere innskudd i fondet. 

 

 

§ 4-17.Andelseiermøte 

(1) Andelseiermøtet skal: 

 

1. samtykke til vedtektsendringer som nevnt i § 4-14 annet ledd, og 

 

2. samtykke til beslutning om fusjon, jf. § 5-5. 

 

(2) På andelseiermøtet gir hver andel én stemme. I verdipapirfond med ulike andelsklasser justeres 

stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer. Beregningen skal gjøres 

på grunnlag av andelsverdi etter sist kunngjorte kurs. Beslutning om vedtektsendring som nevnt i § 

4-14 annet ledd som utelukkende har betydning for andelseiere i enkelte andelsklasser, skal tas av 

andelseiere i den eller de berørte andelsklassene. 

 

(3) Minst 75 prosent av representerte andeler i andelseiermøtet må stemme for beslutning som 

nevnt i første ledd. 
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(4) Andelseiermøtet innkalles av forvaltningsselskapets styre med minst to ukers frist. 

 

(5) En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret innen én uke før 

andelseiermøtet holdes. Andelseiermøtet kan ikke treffe vedtak som binder fondet eller 

forvaltningsselskapet. 

 

(6) Departementet kan i forskrift gi utfyllende regler om innkalling og gjennomføring av 

andelseiermøte. Finanstilsynet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om andelseiermøte i 

første ledd nr. 1. 

 

 

Kapittel 5. Fusjon og avvikling av verdipapirfond 

§ 5-1.Fusjon av verdipapirfond 

(1) Fusjon av verdipapirfond gjennomføres ved: 

 

1. 

at alle rettigheter og forpliktelser i ett eller flere overdragende fond overføres til et eksisterende 

overtakende fond, andelseiere i overdragende fond får andeler i overtakende fond og ved at 

overdragende fond oppløses, eller 

 

2. 

at alle rettigheter og forpliktelser i to eller flere overdragende fond overføres til et nyetablert 

overtakende fond, andelseiere i de overdragende fondene får andeler i overtakende fond og ved 

at de overdragende fondene oppløses. 

 

(2) Andelseierne i overdragende fond kan i begge tilfeller gis inntil 10 prosent av andelsverdien i 

kontanter. 
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§ 5-2.Tillatelse til fusjon av verdipapirfond 

(1) Fusjon av verdipapirfond krever tillatelse fra Finanstilsynet. Forvaltningsselskap for overdragende 

fond skal søke om tillatelse til fusjon. 

 

(2) Søknad om tillatelse skal vedlegges: 

 

1. utkast til fusjonsavtale, 

 

2. bekreftelse fra depotmottakere som nevnt i § 5-3 tredje ledd, 

 

3. utkast til informasjon som skal sendes andelseierne, jf. § 5-4, 

 

4. prospekt og nøkkelinformasjon for overtakende fond dersom det er etablert i en annen EØS-stat, 

 

5. 
dokumentasjon på at det er inngått avtale med depotmottaker eller revisor om utarbeidelse av 

bekreftelse etter at fusjonen er gjennomført, jf. § 5-6. 

 

(3) Hvis Finanstilsynet mener søknaden er ufullstendig, skal Finanstilsynet sende melding om dette til 

forvaltningsselskapet innen ti virkedager etter at søknaden er mottatt. 

 

(4) Finanstilsynet kan kreve endringer i informasjonen som skal sendes andelseierne, hvis den ikke 

oppfyller kravene i § 5-4. 

 

(5) Ved grensekryssende fusjon der norsk UCITS er overdragende fond, skal Finanstilsynet oversende 

dokumentasjon som nevnt i annet ledd til tilsynsmyndigheten i overtakende UCITS hjemland. 

 

(6) Søknaden skal behandles innen 20 arbeidsdager etter at fullstendig søknad er mottatt. Tillatelse 

skal gis hvis: 
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1. bestemmelsene i §§ 5-1 til 5-3 og § 5-6 er fulgt, 

 

2. overtakende UCITS kan markedsføres i de samme land som overdragende UCITS, og 

 

3. 
myndighetene i overdragende og overtakende fonds hjemland mener informasjonen som skal 

sendes andelseierne, tilfredsstiller kravene i § 5-4. 

 

(7) Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ved grensekryssende fusjoner hvor norsk UCITS er 

overtakende fond. Tillatelse til slike fusjoner gis av tilsynsmyndigheten i overdragende UCITS 

hjemland. Finanstilsynet kan be om endringer i informasjonen til andelseierne i det norske fondet 

innen 15 arbeidsdager etter at utkast til slik informasjon er mottatt. 

 

 

§ 5-3.Krav til fusjonsavtale mv. 

(1) En fusjonsavtale skal behandles av styrene i forvaltningsselskapet til overdragende og 

overtakende fond. Flertallet av styremedlemmer som er valgt av andelseierne, må stemme for 

fusjon. Dette gjelder likevel ikke der verdipapirfond forvaltes av forvaltningsselskap med tillatelse i 

en annen EØS-stat. 

 

(2) Fusjonsavtalen skal inneholde: 

 

1. identifikasjon av type fusjon og fond, 

 

2. begrunnelse for fusjon, 

 

3. forventet virkning for andelseiere i de fusjonerende fondene, 

 

4. prinsipper for verdsettelse av fondenes eiendeler og eventuelle forpliktelser, 
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5. metode for beregning av bytteforholdet, 

 

6. planlagt gjennomføringsdato, 

 

7. prinsipper for overdragelse av eiendeler og bytte av andeler, 

 

8. eventuelle vedtekter for det nyetablerte overtakende fondet. 

 

(3) Depotmottakerne for overdragende og overtakende fond skal bekrefte at opplysninger som 

nevnt i første ledd nr. 1, 6 og 7 oppfyller kravene i loven og fondets vedtekter. 

 

 

§ 5-4.Informasjon til andelseiere ved fusjon 

(1) Informasjon om fusjonsplaner skal gis andelseierne i overdragende og overtakende fond etter at 

det er gitt tillatelse til fusjon og minst 30 dager før rettighetene som beskrevet i § 5-5 annet ledd 

utløper. 

 

(2) Informasjonen skal gjøre andelseierne i stand til å foreta en velfundert vurdering av fusjonen, 

herunder utøvelse av stemmerett på andelseiermøte og rettigheter som beskrevet i § 5-5 annet 

ledd. Informasjonen skal omfatte følgende: 

 

1. begrunnelse for fusjon, 

 

2. 

konsekvenser for andelseierne, herunder endringer i investeringsstrategi, kostnader, forventet 

avkastning, periodisk rapportering, mulig resultatsvikt, og hvis aktuelt, en tydelig advarsel om 

fusjonen kan medføre endringer i andelseiernes skattemessige behandling, 

 

3. 

beskrivelse av andelseierens rettigheter i forbindelse med fusjonen, herunder retten til å motta 

supplerende opplysninger, retten til å motta kopi av bekreftelse som nevnt i § 5-6, rettighetene 

beskrevet i § 5-5 annet ledd samt fristen for disse, 
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4. relevante prosedyrebestemmelser og planlagt gjennomføringsdato, 

 

5. nøkkelinformasjon for overtakende fond. 

 

(3) Hvis et av fondene har meldt markedsføring i en annen EØS-stat, skal informasjonen også gis på 

det aktuelle landets språk eller annet språk godkjent av myndighetene i dette landet. 

 

(4) Departementet kan i forskrift gi utfyllende regler om informasjon til andelseiere, herunder 

hvordan informasjon skal gis. 

 

 

§ 5-5.Gjennomføring av fusjon 

(1) Fusjon kan gjennomføres når det er gitt tillatelse etter § 5-2 og andelseiermøtet i overdragende 

og overtakende fond har samtykket til fusjon, jf. § 4-17. 

 

(2) Andelseierne i overtakende og overdragende fond har rett til gebyrfri innløsning av sine andeler 

eller til å bytte sine andeler i fondet som skal fusjoneres, med andeler i et eventuelt annet fond med 

tilsvarende investeringsmandat som forvaltes av samme forvaltningsselskap. Innløsnings- og 

bytteretten gjelder til fem arbeidsdager før gjennomføringsdatoen for fusjonen. 

 

(3) Administrative kostnader ved fusjonen kan ikke belastes fondet eller andelseierne. 

 

(4) Finanstilsynet kan gjøre unntak fra plasseringsreglene i kapittel 6 i inntil seks måneder etter 

gjennomføringen. 

 

(5) Gjennomføring av fusjonen skal offentliggjøres. Offentliggjøring kan ikke skje før en 

depotmottaker eller uavhengig godkjent revisor har gitt bekreftelse på gjennomføring etter § 5-6. 

Etter offentliggjøring av gjennomføringen kan det ikke reises påstand om at fusjonen er ugyldig. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om offentliggjøring. 
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§ 5-6.Bekreftelse på gjennomføring 

(1) Forvaltningsselskapet for overtakende fond skal påse at en depotmottaker eller uavhengig 

godkjent revisor bekrefter følgende etter at fusjonen er gjennomført: 

 

1. 
at fusjonen er gjennomført i tråd med de prinsippene som er fastsatt i fusjonsavtalen for 

verdsetting av fondenes eiendeler og eventuelle forpliktelser, jf. § 5-3 annet ledd nr. 4, 

 

2. eventuell kontantbetaling per andel, jf. § 5-1 annet ledd, og 

 

3. 

metoden for beregning av bytteforholdet og at det faktiske bytteforholdet er fastsatt i henhold til 

den metode for beregning av bytteforholdet som fusjonsavtalen fastsetter, jf. § 5-3 første ledd nr. 

5. 

 

(2) Revisor for det overdragende og det overtakende fondet skal regnes som uavhengig etter første 

ledd. 

 

(3) Bekreftelsen skal være tilgjengelig for andelseiere og tilsynsmyndigheter. 

 

(4) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om bekreftelse som nevnt i første ledd, 

herunder at bekreftelsen skal omfatte flere forhold. 

 

0 Endret ved lov 11 apr 2014 nr. 12 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 11 apr 2014 nr. 547). 

 

§ 5-7.Avvikling av verdipapirfond 

(1) Avvikling av et verdipapirfond krever tillatelse fra Finanstilsynet. Søknad om tillatelse til avvikling 

skal begrunnes. Det kan settes vilkår for tillatelsen som utfyller eller supplerer bestemmelsene i 

denne paragraf. 

 

(2) Alle andelseiere skal gis informasjon om avviklingen etter at Finanstilsynet har gitt tillatelse. 

Informasjonen skal minst omfatte følgende: 

 

https://lovdata.no/LTI/lov/2014-04-11-12
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-04-11-547
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1. begrunnelse for avviklingen, 

 

2. konsekvenser for andelseierne, 

 

3. kostnader, 

 

4. 
planlagt dato for når avviklingen skal være gjennomført, herunder tidspunkt for når andelseierne 

skal få utbetalt verdien av sine andeler. 

 

(3) Fondet og andelseierne skal ikke belastes kostnader i forbindelse med avviklingen. 

 

(4) Forvaltningsselskapet skal sørge for at det utarbeides et avviklingsoppgjør for fondet, og at dette 

revideres. 

 

(5) Forvaltningsselskapet skal påse at en uavhengig godkjent revisor, etter at avviklingen er 

gjennomført, bekrefter at fondet og andelseierne ikke er belastet kostnader i forbindelse med 

avviklingen. Fondets revisor skal regnes som uavhengig etter første punktum. Revisors bekreftelse 

skal være tilgjengelig for andelseiere og tilsynsmyndigheter. 

 

(6) I tilfeller der et verdipapirfond overfører netto eiendeler til annet eksisterende eller nyetablert 

fond og skal avvikles på det tidspunkt gjenstående forpliktelser er dekket, gjelder bestemmelsene i 

§§ 5-2 til 5-6 tilsvarende. 

 

(7) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om hvordan avvikling skal skje. 

 

 

Kapittel 6. Plassering av verdipapirfondets midler 

I. Generelle bestemmelser 
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§ 6-1.Generelt om investeringsområde 

(1) Et verdipapirfonds midler kan etter nærmere bestemmelser i dette kapittelet plasseres som 

innskudd i kredittinstitusjon og i følgende finansielle instrumenter: 

 

1. omsettelige verdipapirer som angitt i § 1-2 første ledd nr. 8, 

 

2. verdipapirfondsandeler, 

 

3. pengemarkedsinstrumenter, 

 

4. derivater etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift. 

 

(2) Et verdipapirfond kan, uavhengig av investeringsalternativene i denne paragraf, besitte likvide 

midler. 

 

(3) Departementet kan gi nærmere regler om plassering i finansielle instrumenter. 

 

 

§ 6-2.Verdipapirfondsandeler 

(1) Verdipapirfondets midler kan plasseres i verdipapirfondsandeler forutsatt at verdipapirfondet det 

plasseres i, etter sine vedtekter maksimalt kan investere 10 prosent av fondets eiendeler i 

verdipapirfondsandeler. 

 

(2) Plasseringer i verdipapirfond som ikke er UCITS, kan samlet utgjøre inntil 30 prosent av fondets 

eiendeler hvis følgende betingelser er oppfylt: 

 

1. 

verdipapirfondet og forvaltningen av det er underlagt betryggende tilsyn i hjemlandet, og det er 

etablert et tilfredsstillende samarbeid om tilsyn mellom tilsynsmyndighetene i hjemlandet og 

Finanstilsynet, 
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2. andelseiernes interesser er beskyttet minst på linje med andelseiere i UCITS, 

 

3. det rapporteres to ganger årlig om aktivitetene i de verdipapirfondene det investeres i. 

 

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om plassering i verdipapirfond som er etablert i 

land utenfor EØS-området. 

 

 

§ 6-3.Pengemarkedsinstrumenter 

(1) Verdipapirfondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som normalt handles på 

pengemarkedet, er likvide og kan verdifastsettes til enhver tid. 

 

 

§ 6-4.Innskudd i kredittinstitusjon 

(1) Verdipapirfondets midler kan plasseres som innskudd i kredittinstitusjon dersom: 

 

1. innskuddet kan kreves tilbakebetalt innen en frist på maksimalt 12 måneder, og 

 

2. 
kredittinstitusjonen har sitt vedtektsfestede hjemsted i en EØS-stat, eller kredittinstitusjonen har 

sitt vedtektsfestede hjemsted i et tredjeland og er underlagt betryggende tilsyn. 

 

 

§ 6-5.Krav til likviditet 

(1) Verdipapirfondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som: 

 

1. 

er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØS-stat, herunder et 

norsk regulert marked, som definert i direktiv 2004/39/EF art. 4 (1) nr. 14 og børsloven § 3 første 

ledd, 

 

https://lovdata.no/eu/32004l0039
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2. 
omsettes på et annet regulert marked i en EØS-stat som fungerer regelmessig og er åpent for 

allmennheten, 

 

3. 

er opptatt til offisiell notering på børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt land 

på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten, dersom børs 

og marked er angitt i verdipapirfondets vedtekter, eller 

 

4. 
er nyutstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller 

marked som nevnt i nr. 1 til 3. Opptak til handel må skje senest ett år etter tegningsfristens utløp. 

 

(2) Verdipapirfondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på annet 

marked enn angitt i første ledd nr. 1 til 3 dersom utstedelsen eller utstederen av instrumentet er 

regulert med det formål å beskytte investorer og sparemidler, og instrumentene er: 

 

1. 

utstedt eller garantert av en EØS-stat, en EØS-stats regionale eller lokale offentlige myndigheter, 

sentralbank i en EØS-stat, Den europeiske sentralbank, Den europeiske union, Den europeiske 

investeringsbank, et tredjeland, delstat i en forbundsstat eller av offentlig internasjonal 

organisasjon der EØS-stater deltar, 

 

2. 
utstedt av et selskap, hvis verdipapirer omsettes på regulerte markeder nevnt i første ledd nr. 1 til 

3, 

 

3. 
utstedt eller garantert av en institusjon som er underlagt tilsyn i henhold til EØS-regler, eller som 

er underlagt annet betryggende tilsyn, eller 

 

4. 
utstedt av en annen emittent etter godkjenning av tilsynsmyndigheten i henhold til EØS-regler 

som svarer til direktiv 2009/65/EF art. 50 (1) bokstav h fjerde strekpunkt. 

 

(3) Inntil ti prosent av et verdipapirfonds midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de 

som er nevnt i første og annet ledd. 

 

https://lovdata.no/eu/32009l0065
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(4) Første til tredje ledd er ikke til hinder for at et verdipapirfonds midler kan plasseres i 

verdipapirfondsandeler. 

 

(5) Verdipapirfondets midler kan plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i 

første ledd nr. 1 til 4 etter forskrift fastsatt av departementet. 

 

 

§ 6-6.Plasseringsbegrensninger – fondets midler 

(1) Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetning som gir en 

hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. 

 

(2) Verdipapirfondets plasseringer i finansielle instrumenter kan overfor samme utsteder ikke 

overstige: 

 

1. 5 prosent av fondets eiendeler, 

 

2. 
10 prosent av fondets eiendeler dersom den samlede verdi av slike plasseringer som nevnt i dette 

punkt ikke overstiger 40 prosent av fondets eiendeler, 

 

3. 

35 prosent av fondets eiendeler der omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter er 

utstedt eller garantert av en EØS-stat, en EØS-stats lokale offentlige myndigheter, et tredjeland 

eller av en offentlig internasjonal organisasjon der EØS-stat deltar, eller 

 

4. 

25 prosent av fondets eiendeler der de finansielle instrumentene er obligasjoner med fortrinnsrett 

etter finansieringsvirksomhetsloven1 kapittel 2 avsnitt IV eller tilsvarende utenlandske 

obligasjoner utstedt av foretak hjemmehørende i en EØS-stat. Dersom fondet plasserer mer enn 5 

prosent av sine eiendeler i obligasjoner som nevnt i foregående punktum, utstedt av samme 

foretak, kan samlet plassering i slike obligasjoner ikke overstige 80 prosent av fondets midler. 

 

(3) Verdipapirfondets plasseringer i verdipapirfondsandeler tilhørende ett verdipapirfond kan ikke 

utgjøre mer enn 20 prosent av fondets eiendeler. 
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(4) Alternativt kan et verdipapirfonds plasseringer i innskudd hos én kredittinstitusjon ikke utgjøre 

mer enn 20 prosent av fondets eiendeler. 

 

1 Opphevet, se nå lov 10 apr 2015 nr. 17 § 11-5 til § 11-15. 

 

§ 6-7.Unntak og presiseringer – plasseringsbegrensninger 

(1) Et verdipapirfond kan, innenfor 20 prosent av fondets eiendeler, anvende følgende 

plasseringsbegrensninger samtidig overfor samme utsteder: 

 

1. § 6-6 annet ledd nr. 1 eller 2, 

 

2. § 6-6 fjerde ledd om innskudd i kredittinstitusjon og 

 

3. regler fastsatt i forskrift om motpartsrisiko ved unoterte derivater. 

 

(2) Selskap innenfor samme konsern, som definert i regnskapsloven § 1-3 eller i overensstemmelse 

med anerkjente internasjonale regnskapsregler, anses for å være samme utsteder for så vidt gjelder 

plasseringsgrensene i denne paragraf, §§ 6-6 og 6-8. Plasseringer i henhold til § 6-6 annet ledd nr. 1 

til 2 kan likevel utgjøre inntil 20 prosent av fondets eiendeler, hvis de finansielle instrumentene er 

utstedt av ulike selskap i samme konsern. 

 

(3) Etter tillatelse fra Finanstilsynet kan inntil 100 prosent av et verdipapirfonds eiendeler plasseres i 

omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i § 6-6 annet ledd nr. 3. Slik 

tillatelse kan bare gis dersom Finanstilsynet anser at andelseierne gis beskyttelse tilsvarende den 

beskyttelse andelseiere har ved investeringer i verdipapirfond som plasserer et fonds midler i 

henhold til § 6-6 annet ledd nr. 3. Følgende vilkår må være oppfylt for at det kan gis slik tillatelse: 

 

1. 
Verdipapirfondets plasseringer må omfatte minst seks ulike utstedelser, og plasseringer fra én og 

samme utstedelse må ikke overstige 30 prosent av verdipapirfondets samlede eiendeler. 

 

2. I verdipapirfondets vedtekter, prospekt og salgsmateriale skal det inntas opplysning om at 

verdipapirfondet har tillatelse som omhandlet i dette ledd. Det skal i tillegg angis hvilke land, 
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lokale offentlige myndigheter eller internasjonale offentlige organisasjoner som har utstedt eller 

garantert de omsettelige verdipapirene eller pengemarkedsinstrumentene. 

 

(4) Plasseringsbegrensningene i § 6-6 annet ledd, § 6-8 og tredje ledd i paragrafen her gjelder ikke 

tegning i emisjoner i henhold til fortrinnsrett for finansielle instrumenter som verdipapirfondet eier. 

 

(5) Et verdipapirfond kan, innenfor 35 prosent av fondets eiendeler, anvende 

plasseringsbegrensningene i § 6-6 annet og fjerde ledd og regler om motpartsrisiko ved unoterte 

derivater fastsatt i forskrift med hjemmel i § 6-1 samtidig overfor samme utsteder, men slik at 

plasseringer etter første ledd ikke kan overstige 20 prosent av fondets eiendeler. 

 

 

§ 6-8.Unntak fra plasseringsbegrensninger for indeksfond 

(1) Et verdipapirfonds plasseringer i aksjer og obligasjoner utstedt av samme utsteder kan utgjøre 

inntil 20 prosent av fondets eiendeler når følgende betingelser er oppfylt: 

 

1. 
det fremgår av fondets vedtekter at investeringene skal etterligne sammensetningen av en 

bestemt aksje- eller obligasjonsindeks, 

 

2. indeksens sammensetning er tilstrekkelig diversifisert, 

 

3. 
indeksen representerer et relevant sammenligningsgrunnlag for det marked som indeksen 

refererer til, 

 

4. indeksen offentliggjøres på en tilfredsstillende måte. 

 

(2) Den fastsatte grensen i første ledd kan forhøyes til 35 prosent fra en utsteder når det er 

nødvendig av hensyn til spesielle markedsforhold. 
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§ 6-9.Plasseringsbegrensninger – eierandel hos utsteder 

(1) Verdipapirfondets plasseringer kan ikke overstige: 

 

1. 10 prosent av aksjekapitalen eller den stemmeberettigede kapital i ett selskap, 

 

2. 

10 prosent av obligasjonene eller 10 prosent av pengemarkedsinstrumentene fra samme utsteder 

med mindre obligasjonene eller pengemarkedsinstrumentene er utstedt eller garantert av en EØS-

stat, en EØS-stats lokale offentlige myndigheter, et tredjeland eller av offentlig internasjonal 

organisasjon der EØS-stater deltar, 

 

3. 25 prosent av andelene i ett verdipapirfond. 

 

(2) Verdipapirfond som forvaltes av samme forvaltningsselskap, må ikke samlet eie en så stor andel 

av den stemmeberettigede kapital i ett selskap at forvaltningsselskapet kan utøve vesentlig 

innflytelse over forvaltningen av selskapet. 

 

 

§ 6-10.Opptak av lån 

(1) Forvaltningsselskapet kan ikke oppta lån på vegne av et verdipapirfond, pådra fondet kausjons- 

eller garantiforpliktelser eller stille verdipapirfondets midler som sikkerhet. Forvaltningsselskapet 

kan ikke selge finansielle instrumenter fondet ikke eier, med mindre departementet gir nærmere 

regler om dette i forskrift. 

 

(2) Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for at forvaltningsselskapet på vegne av 

verdipapirfondet opptar kortsiktige lån for inntil ti prosent av fondets eiendeler og stiller fondets 

midler som sikkerhet for oppfyllelse av derivatkontrakter og kontrakter som inngås for å oppnå en 

effektiv porteføljeforvaltning. 

 

(3) Departementet kan gi nærmere regler om sikkerhetsstillelse etter annet ledd. 

 

0 Endret ved lov 4 des 2015 nr. 96 (ikr. 1 juli 2016 iflg. res. 4 des 2015 nr. 1399). 

 

https://lovdata.no/LTI/lov/2015-12-04-96
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-12-04-1399
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§ 6-11.Teknikker for porteføljeforvaltning 

Departementet kan i forskrift gi regler om bruk av teknikker for porteføljeforvaltning. 

 

II. Fond i ett fond 

§ 6-12.Fond i ett fond 

(1) Et UCITS (tilføringsfond) kan, uavhengig av § 6-9 første ledd nr. 3, gis tillatelse av Finanstilsynet til 

å plassere minst 85 prosent av sine eiendeler i andeler i et annet UCITS (mottakerfond) etablert i en 

EØS-stat. Eventuelle resterende midler skal plasseres i: 

 

1. likvide midler, eller 

 

2. finansielle derivater for sikringsformål, etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift. 

 

(2) Departementet kan fastsette nærmere regler om tilføringsfondets plasseringer. 

 

 

§ 6-13.Søknad 

(1) Søknad om tillatelse etter § 6-12 skal vedlegges: 

 

1. vedtekter, nøkkelinformasjon og prospekt for begge fond, 

 

2. avtalen mellom fondene eller interne forretningsregler, 

 

3. avtalen mellom fondenes depotmottakere og fondenes revisorer, 

 

4. informasjon ved omgjøring til et tilføringsfond og bytte til nytt mottakerfond. 
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(2) Hvis mottakerfondet er etablert i en annen EØS-stat, skal søknaden vedlegges bekreftelse fra 

myndighetene i den aktuelle staten på at mottakerfondet oppfyller regler i sitt hjemland tilsvarende 

§ 6-15 første ledd nr. 2 og 3. 

 

(3) Tillatelse skal gis innen 15 arbeidsdager etter at komplett søknad er mottatt. Tillatelse skal bare 

gis der kravene i §§ 6-12 til 6-21 til tilføringsfond, dets depotmottaker og revisor samt mottakerfond 

er oppfylt. 

 

 

§ 6-14.Konvertering til tilføringsfond og bytte av mottakerfond 

(1) Dersom et verdipapirfond konverteres til et tilføringsfond, eller et tilføringsfond bytter 

mottakerfond, skal andelseierne ha rett til gebyrfri innløsning av sine andeler. Senest 30 dager før 

endringen gjennomføres skal andelseierne gis opplysninger om: 

 

1. myndighetenes godkjenning av at fondet kan investere i slikt mottakerfond, 

 

2. nøkkelinformasjon for tilførings- og mottakerfondet, 

 

3. 
tidspunkt for når investeringer i mottakerfondet starter, eller når investeringen vil overstige 

grensen angitt i § 6-6 tredje ledd, 

 

4. retten til gebyrfri innløsning innen 30 dager. 

 

(2) Informasjonen som nevnt i første ledd skal gis på det offisielle språket i de EØS-stater hvor fondet 

markedsføres, eller annet språk godkjent av myndighetene i vertslandet. 

 

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om hvordan informasjonen til andelseierne skal 

gis. Departementet kan også gi nærmere regler for verdsetting og revisjon samt depotmottakers 

oppgaver i tilfeller der tilføringsfondet overfører hele eller deler av sin portefølje til mottakerfondet 

mot utstedelse av andeler. 

 

 



 

121 
 

§ 6-15.Mottakerfond 

(1) Som mottakerfond regnes UCITS som: 

 

1. har minst én andelseier som er tilføringsfond, 

 

2. ikke selv er tilføringsfond, og 

 

3. ikke eier andeler i et tilføringsfond. 

 

(2) Dersom et mottakerfond har minst to andelseiere som er tilføringsfond, er mottakerfondet 

unntatt fra kravet i § 1-2 første ledd om at verdipapirfond skal motta kapitalinnskudd fra en 

ubestemt krets av personer. Et mottakerfond som bare har ett eller flere tilføringsfond som 

andelseier i en annen EØS-stat, er unntatt fra kravet i § 9-2 om å melde markedsføring av 

verdipapirfond. 

 

(3) Mottakerfondet kan ikke kreve tegnings- eller innløsningsgebyr fra tilføringsfondet. 

 

(4) Mottakerfondet skal informere Finanstilsynet om hvilke tilføringsfond som investerer i fondet. 

 

(5) Mottakerfondet skal påse at informasjon som tilføringsfondet, dets forvaltningsselskap, offentlige 

myndigheter og depotmottaker og revisor til tilføringsfondet har krav på, er tilgjengelig i rett tid. 

 

 

§ 6-16.Tilføringsfond 

(1) Tilføringsfondet skal overvåke virksomheten i mottakerfondet basert på informasjon mottatt fra 

forvaltningsselskapet til mottakerfondet, depotmottaker og revisor. 

 

(2) Investorer har fra tilføringsfondet rett til vederlagsfri kopi av mottakerfondets prospekt, 

årsrapport og halvårsrapport. 
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(3) Tilføringsfondet skal gi sin depotmottaker den informasjon om mottakerfondet som er nødvendig 

for at depotmottaker kan oppfylle sine forpliktelser. 

 

(4) All godtgjørelse som mottas fra mottakerfondet, skal tilføres tilføringsfondet. 

 

(5) Tilføringsfondet skal oversende mottakerfondets prospekt, nøkkelinformasjon og års- og 

halvårsrapport til Finanstilsynet når mottakerfondet er etablert i en annen EØS-stat. 

 

 

§ 6-17.Prospekt og rapporter mv. for tilføringsfond 

(1) Prospekt for tilføringsfond skal i tillegg til opplysninger som nevnt i § 8-2, inneholde opplysninger 

som fastsatt av departementet i forskrift. 

 

(2) I årsrapport for tilføringsfondet skal det opplyses om samlede kostnader og godtgjørelser i 

tilførings- og mottakerfond. I års- og halvårsrapport for tilføringsfondet skal det fremgå hvor 

tilsvarende rapporter for mottakerfondet kan innhentes. 

 

(3) I salgsmateriale for tilføringsfondet skal det fremgå at fondet plasserer sine midler i et 

mottakerfond. 

 

§ 6-18.Forholdet mellom tilførings- og mottakerfond 

(1) Mottakerfondet plikter å gi tilføringsfondet dokumenter og informasjon som er nødvendig for at 

tilføringsfondet kan oppfylle pliktene etter denne loven med forskrifter. Tilføringsfondet skal ha 

avtale med mottakerfondet som sikrer dette. Avtalen skal gjelde fra det tidspunkt tilføringsfondets 

investering i mottakerfondet vil overstige grensen angitt i § 6-6 tredje ledd. 

 

(2) Der fondene er forvaltet av samme selskap, kan avtalen erstattes av interne rutiner. 

 

(3) Fondene skal gjennom hensiktsmessige tiltak koordinere tidspunkt for beregning og 

offentliggjøring av andelsverdi. 
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(4) Tilføringsfondet kan midlertidig suspendere innløsningsretten eller stoppe utstedelse av andeler i 

samme grad som mottakerfondet gjør dette. Vilkårene i § 4-12 syvende ledd gjelder ikke i et slikt 

tilfelle. 

 

(5) Departementet kan gi forskrift om avtalen, interne forretningsregler og koordineringstiltak etter 

tredje ledd. 

 

 

§ 6-19.Revisor 

(1) Hvis fondene ikke har samme revisor, skal revisorene inngå avtale om utveksling av informasjon 

for å sikre at de begge kan oppfylle sine forpliktelser, herunder samordning av revisjonsberetninger 

etter annet og tredje ledd. Avtalen skal gjelde fra det tidspunkt tilføringsfondet foretar investeringer 

i mottakerfondet. 

 

(2) Revisor skal i revisjonsberetningen for tilføringsfondet ta i betraktning revisjonsberetningen for 

mottakerfondet. Hvis fondene har ulikt regnskapsår, skal mottakerfondets revisor utarbeide en ad 

hoc rapport på balansedagen for tilføringsfondet. 

 

(3) Revisjonsberetningen for tilføringsfondet skal omtale uregelmessigheter som er tatt opp i 

revisjonsberetningen for mottakerfondet, og tilføringsfondets revisor skal uttale seg om betydningen 

av dette for tilføringsfondet. 

 

(4) Overholdelse av de plikter revisor er pålagt etter dette kapittel, skal ikke anses som brudd på 

taushetsplikt etter lov, forskrift eller avtale, og skal ikke medføre ansvar for revisor eller noen som 

handler på revisors vegne. 

 

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innholdet i avtalen mellom revisorene. 

 

 

§ 6-20.Depotmottaker 

(1) Hvis fondene ikke har samme depotmottaker, skal depotmottakerne inngå avtale om utveksling 

av informasjon for å sikre at de begge kan oppfylle sine forpliktelser. Avtalen skal gjelde fra det 

tidspunkt tilføringsfondet foretar investeringer i mottakerfondet. 
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(2) Depotmottaker for mottakerfondet skal gi mottakerfondets hjemlandsmyndighet og 

forvaltningsselskap og depotmottaker for tilføringsfondet informasjon om forhold vedrørende 

mottakerfondet som kan ha negative konsekvenser for tilføringsfondet. 

 

(3) Overholdelse av de plikter depotmottaker er pålagt etter dette kapittel, skal ikke anses som 

brudd på taushetsplikt etter lov, forskrift eller avtale, og skal ikke medføre ansvar for depotmottaker 

eller noen som handler på depotmottakers vegne. 

 

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innholdet i avtalen mellom depotmottakerne 

og hvilke forhold som depotmottaker i mottakerfondet skal informere om etter annet ledd. 

 

 

§ 6-21.Avvikling og fusjon i mottakerfond 

(1) Hvis mottakerfondet avvikles, skal tilføringsfondet avvikles hvis ikke Finanstilsynet godkjenner at 

investeringen overføres til et annet mottakerfond eller godkjenner at tilføringsfondet omdannes til 

UCITS som ikke er et tilføringsfond. 

 

(2) Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende ved fusjon av mottakerfondet. I slike tilfeller kan 

Finanstilsynet i tillegg godkjenne at plasseringen videreføres i fusjonert fond. 

 

(3) Avvikling av mottakerfond kan tidligst gjennomføres tre måneder etter at mottakerfondet har 

informert sine andelseiere og tilføringsfondets hjemlandsmyndighet om avviklingsbeslutningen. 

 

(4) Fusjon av mottakerfond kan tidligst gjennomføres 60 dager etter at mottakerfondet har gitt 

tilsvarende informasjon som angitt i § 5-4 til sine andelseiere og tilføringsfondets 

hjemlandsmyndighet. 

 

(5) Bestemmelsene i første og fjerde ledd gjelder tilsvarende dersom et mottakerfond etablert i en 

annen EØS-stat fisjonerer. I så fall kan Finanstilsynet i tillegg godkjenne at plasseringen videreføres i 

fisjonert fond. 
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(6) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om tilsynsmyndighetens godkjenning i 

forbindelse med avvikling og fusjon i mottakerfondet og eventuelt fisjon i utenlandsk mottakerfond. 

Departementet kan også gi nærmere regler om avvikling av tilføringsfond etter denne paragraf, 

herunder regler som fraviker § 5-7. 

 

 

Kapittel 7. Nasjonale fond 

§ 7-1.Nasjonale fond som ikke er spesialfond 

(1) Finanstilsynet kan gi samtykke til at verdipapirfond, som ikke er UCITS-fond, fraviker følgende av 

lovens bestemmelser: 

 

1. plasseringsreglene i kapittel 6 med unntak av §§ 6-1, 6-4, 6-8, 6-10 og 6-11, og 

 

2. bestemmelsene om tegning og innløsning i § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd. 

 

(2) Det skal fremgå av fondets vedtekter hvilke lovbestemmelser som er fraveket, og på hvilken 

måte. 

 

(3) Verdipapirfond med samtykke til å fravike lovens alminnelige plasseringsbestemmelser skal 

betegnes som verdipapirfond med særskilt plasseringsstrategi. Prospektet skal presisere de avvik 

som er gjort fra lovens alminnelige plasseringsbestemmelser. 

 

(4) Verdipapirfond som har samtykke til å utstede andeler i en begrenset tidsperiode, skal betegnes 

som verdipapirfond med begrenset inngang. Verdipapirfond som har samtykke til å innløse andeler i 

en begrenset tidsperiode, skal betegnes som verdipapirfond med begrenset utgang. Verdipapirfond 

som har samtykke til begge begrensninger, skal betegnes som verdipapirfond med begrenset 

inngang og utgang. I prospektet skal det redegjøres særskilt for ordningen med begrenset tegnings- 

eller innløsningsperiode. Det skal opplyses om tegnings- eller innløsningsperioden, hva som er 

formålet med ordningen, og hva ordningen innebærer for andelseierne. 

 

(5) Verdipapirfond som har vedtektsfastsatte begrensninger med hensyn til hvem som kan tegne 

andeler i fondet, skal betegnes som verdipapirfond med begrenset krets av innskytere. I prospektet 
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skal det redegjøres særskilt for begrensningen. Det skal opplyses hva som er formålet med 

begrensningen og hvem som kan tegne andeler i fondet. 

 

(6) Samtykke etter denne paragrafen kan ikke gis til UCITS som er gitt tillatelse etter § 4-1. 

 

(7) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om og unntak fra krav til nøkkelinformasjon i §§ 

8-3 og 8-4. 

 

 

§ 7-2.Spesialfond 

(1) Spesialfond er verdipapirfond som er betegnet spesialfond i stadfestede vedtekter. § 4-3 gjelder 

tilsvarende for spesialfond. 

 

(2) Spesialfond og forvaltning av spesialfond er unntatt fra bestemmelsene i § 4-6 tredje ledd, § 4-8, 

§ 4-9 første ledd, §§ 6-2, 6-3, 6-5, 6-6 og 6-10. Forvaltningsselskapet kan likevel ikke pådra fondet 

kausjons- eller garantiforpliktelser. Finanstilsynet kan samtykke til at spesialfond fraviker 

bestemmelsen i § 6-9. 

 

(3) Et spesialfonds midler kan bare plasseres i verdipapirfondsandeler dersom fondet og 

forvaltningen av det er underlagt betryggende tilsyn i hjemlandet, og det er etablert et 

tilfredsstillende samarbeid om tilsyn mellom tilsynsmyndighetene i forvaltningsselskapets hjemland 

og Norge. 

 

 

§ 7-3.Opplysningskrav for spesialfond 

(1) Vedtektene for spesialfond skal angi fondets investeringsområde, strategi, risikorammer og 

metode for styring av risiko for fondet. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere krav til 

hvorledes vedtektene skal utformes for å tilfredsstille kravene i første punktum. Departementet kan i 

forskrift kreve at ytterligere informasjon om risiko og styring av risiko skal fremgå av vedtektene for 

spesialfond. 
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(2) Forvaltningsselskap for verdipapirfond skal umiddelbart gi melding om brudd på bestemmelser i 

fondets vedtekter som nevnt i første ledd, og skal innen rimelig tid gi en skriftlig redegjørelse for 

forholdet til Finanstilsynet. 

 

(3) For spesialfond skal forvaltningsselskapet beregne og kunngjøre andelsverdien på de tidspunkter 

fondet er åpent for utstedelse eller innløsning av andeler, og hver gang forvaltningsgodtgjørelsen 

beregnes i tilknytning til endelig belastning. Forvaltningsselskapet skal dessuten beregne og 

kunngjøre andelsverdien så ofte det er nødvendig for å føre en forsvarlig kontroll med at fondets 

risiko overholdes, og minst hver sjette måned. Dersom fondets risikostruktur tilsier det, kan 

Finanstilsynet kreve at beregning og kunngjøring av andelsverdien skal skje hyppigere. 

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere krav til beregning og kunngjøring av andelsverdi for 

spesialfond. 

 

(4) Spesialfond som kan begrense utstedelse av andeler, skal betegnes som spesialfond med 

begrenset inngang. Spesialfond som kan begrense innløsning av andeler i perioder, skal betegnes 

som spesialfond med begrenset utgang. Spesialfond som kan begrense både utstedelse og innløsning 

av andeler i perioder, skal betegnes som spesialfond med begrenset inngang og utgang. Spesialfond 

som har vedtektsfastsatte begrensninger med hensyn til hvem som kan tegne andeler, skal betegnes 

som spesialfond med begrenset krets av innskytere. 

 

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om og unntak fra krav til nøkkelinformasjon i §§ 

8-3 og 8-4. 

 

 

§ 7-4.Styring av risiko i spesialfond 

(1) Systemet for styring av risiko som nevnt i § 2-12 skal gjøre det mulig med nøyaktig og uavhengig 

vurdering av verdien av fondets eiendeler. 

 

(2) Forvaltningsselskap for spesialfond skal minst hver sjette måned utarbeide en rapport som 

beskriver forholdet mellom fondets risikoprofil, jf. § 7-3 første ledd, og den risiko fondet faktisk har 

pådratt seg i rapporteringsperioden. Rapporten skal sendes samtlige andelseiere, depotmottakeren 

og Finanstilsynet. 

 

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om krav til system for risikostyring og rapport 

som nevnt. 
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§ 7-5.Innløsning av andeler i spesialfond 

(1) Spesialfond kan i fondets vedtekter begrense innløsningsretten ut over det som følger av § 4-12. 

Fondet må være åpent for innløsning minst én gang hvert kalenderår. Finanstilsynet kan gi samtykke 

til at spesialfond fraviker bestemmelsen i annet punktum. 

 

 

§ 7-6.Særlige bestemmelser om depotmottaker for spesialfond 

(1) Depotmottakeren skal kontrollere forvaltningsselskapets beregning av forvaltningsgodtgjørelse. 

 

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om depotmottakers oppgaver etter denne 

paragrafen. 

 

 

§ 7-7.Salg og markedsføring av spesialfond 

(1) Ved markedsføring av spesialfond og tilsvarende utenlandsk innretning (utenlandsk spesialfond) 

til ikke-profesjonelle investorer skal det fremgå klart at det er tale om spesialfond. 

 

(2) Finanstilsynet kan i særlige tilfeller forby forvalter å markedsføre og å selge spesialfond til ikke-

profesjonelle investorer. Departementet kan gi nærmere regler om slikt forbud i forskrift. 

 

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om salg og markedsføring av spesialfond, 

herunder hvem spesialfond kan tilbys til. 

 

 

Kapittel 8. Pliktig informasjon til investor 

§ 8-1.Årsregnskap, årsberetning og halvårsrapport 

(1) Forvaltningsselskapet skal for hvert verdipapirfond offentliggjøre: 
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1. årsrapport med årsregnskap og årsberetning innen fire måneder fra regnskapsårets utgang, 

 

2. én halvårsrapport innen to måneder etter utløpet av rapportperioden. 

 

(2) Dersom et verdipapirfond er delt inn i ulike andelsklasser, skal innholdet i rapportene tilpasses 

dette. 

 

(3) Halvårsrapporten skal minst inneholde opplysninger om: 

 

1. 

fondets finansielle instrumenter med angivelse av utsteder, antall, pålydende, verdi av hver enkelt 

post, de børser eller markeder de finansielle instrumentene omsettes på, samt angivelse av 

kostpris på kjøpte finansielle instrumenter, 

 

2. bankinnskudd, 

 

3. gjeld som påhviler fondet, 

 

4. antall utstedte andeler, 

 

5. verdien av en andel med fradrag av innløsningsgebyr, 

 

6. det tidspunkt som oppgavene under punktene 1 til 5 knytter seg til, 

 

7. 
samlede forpliktelser som følger av verdipapirfondets transaksjoner foretatt i 

rapporteringsperioden, 

 

8. avkastning i rapporteringsperioden, samt avkastning hvert av de siste fem år, 
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9. 
andre forhold som må antas å være av interesse for andelseierne, og som er nødvendig for å 

bedømme verdipapirfondets utvikling og status. 

 

10. forvaltningsgodtgjørelsen, 

 

(4) Årsrapport og halvårsrapport skal på anmodning fra investor være tilgjengelig vederlagsfritt slik 

det er fastsatt i prospekt og nøkkelinformasjon. Investor kan be om vederlagsfri kopi av 

dokumentene. 

 

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om krav til ytterligere informasjon i årsrapport 

og halvårsrapport. 

 

 

§ 8-2.Prospekt 

(1) Forvaltningsselskapet skal offentliggjøre prospekt for hvert verdipapirfond det forvalter. 

Prospektet skal inneholde den informasjon som kreves for å kunne foreta en velbegrunnet 

bedømmelse av fondet og risikoen forbundet ved investering i fondet. Prospektet skal inneholde en 

klar og forståelig forklaring av fondets risikoprofil. Verdipapirfondets vedtekter skal vedlegges 

prospektet. 

 

(2) Prospektet skal gis investor vederlagsfritt på anmodning. Prospektet kan gis investor på et varig 

medium eller gjennom et nettsted. Investor har rett til vederlagsfri kopi av prospektet. 

 

(3) Prospektet skal oppdateres ved endringer av betydning. 

 

(4) Prospekt for verdipapirfond etablert her i riket, skal sendes Finanstilsynet før det innbys til 

tegning. Tilsvarende gjelder endringer i prospektet. 

 

(5) Forvaltningsselskapets styre er ansvarlig for at prospektet fyller de krav som følger av lov og 

forskrift. Styret skal avgi en erklæring om at opplysningene i prospektet, så langt styret kjenner til, er 

i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de 

kan endre prospektets betydningsinnhold. 
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(6) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om innhold og formidling av prospekt. 

 

 

§ 8-3.Innhold i nøkkelinformasjon 

(1) Forvaltningsselskap skal utarbeide nøkkelinformasjon for hvert fond det forvalter. 

Nøkkelinformasjon skal gjøre det mulig for investor å foreta en investeringsbeslutning på informert 

grunnlag. 

 

(2) Nøkkelinformasjonen skal inneholde følgende: 

 

1. identifisering av fondet og tilsynsmyndigheten for fondet, 

 

2. kort beskrivelse av investeringsmandat, 

 

3. presentasjon av historisk avkastning eller antatt avkastning, 

 

4. informasjon om kostnader og tilknyttede gebyrer, 

 

5. 
risiko- og avkastningsprofil, herunder veiledning og advarsler om risiko knyttet til investering i 

fondet, 

 

6. 
angivelse av hvor og hvordan prospekt, årsrapport og halvårsrapport er tilgjengelig, på hvilket 

språk dokumentene er utformet og at disse dokumentene er kostnadsfritt tilgjengelige, 

 

7. 
opplysning om at nøkkelinformasjon ikke alene gir grunnlag for ansvar, hvis ikke informasjonen er 

villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospekt, 
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8. 

angivelse av at informasjon om forvaltningsselskapets godtgjørelsesordning er tilgjengelig på 

forvaltningsselskapets nettsted, og at papirkopi av informasjonen sendes investor kostnadsfritt på 

forespørsel. 

 

(3) Vesentlige forhold i informasjonen skal holdes oppdatert. En oppdatert versjon av 

nøkkelinformasjonen skal være tilgjengelig på forvaltningsselskapets nettsted. 

 

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innhold i nøkkelinformasjon, format og 

fremstilling. 

 

 

§ 8-4.Plikt til å gi nøkkelinformasjon 

(1) Forvaltningsselskap og den som opptrer på selskapets vegne og under selskapets ansvar, skal gi 

investorer nøkkelinformasjon før tegning av andeler. Nøkkelinformasjon kan gis på et varig medium 

eller gjennom et nettsted. Investor har rett til vederlagsfri kopi av informasjonen. 

 

(2) Nøkkelinformasjon for verdipapirfond etablert her i riket, skal sendes Finanstilsynet før det 

innbys til tegning. Tilsvarende gjelder endringer i informasjonen. 

 

(3) Også andre som med hjemmel i denne loven eller annen lov har rett til å selge eller gi råd til 

investorer vedrørende investeringer i verdipapirfond, plikter å gi nøkkelinformasjon til sine kunder. 

Forvaltningsselskapet plikter på anmodning å gi nøkkelinformasjon til andre som selger eller gir råd 

vedrørende verdipapirfond, og til leverandører av produkter der verdipapirfond inngår. 

 

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om vilkårene for å gi nøkkelinformasjon på annet 

varig medium enn papir eller gjennom et nettsted som ikke er et varig medium. 

 

 

§ 8-5.Språk 

(1) Opplysninger og informasjon som skal gis til investorer eller myndigheter etter bestemmelser i 

eller i medhold av denne lov, skal gis på norsk med mindre departementet i forskrift eller 

Finanstilsynet ved enkeltvedtak bestemmer noe annet. 
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§ 8-6.Rapporteringsplikt til sentral database 

(1) Departementet kan i forskrift fastsette regler om forvaltningsselskaps plikt til å gi informasjon om 

verdipapirfond til informasjonsordning for finansielle tjenester. 

 

 

§ 8-7.Informasjon om andelsbeholdning m.v. 

(1) Andelseierne skal periodevis få informasjon om sin beholdning av andeler i fondet. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om slik informasjon. 

 

 

Kapittel 9. Salg og markedsføring av verdipapirfond 

§ 9-1.Salg og innløsning av verdipapirfondsandeler 

(1) I tillegg til forvaltningsselskaper kan salg av nyutstedte andeler og innløsning av andeler forestås 

av kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirforetak med tillatelse til å yte tjenester som 

nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 2. 

 

 

§ 9-2.Markedsføring av norske UCITS i annen EØS-stat 

(1) Forvaltningsselskap som ønsker å markedsføre norske UCITS i annen EØS-stat skal gi 

Finanstilsynet melding om dette. Som vedlegg til meldingen skal følge siste versjon av fondets 

vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon, i tillegg til fondets siste årsrapport og eventuell 

halvårsrapport. Vedleggene skal utarbeides på et språk som tillates i vertslandet. 

 

(2) Finanstilsynet skal senest ti arbeidsdager etter at komplett melding er mottatt, oversende denne 

og en bekreftelse på at fondet er et UCITS til vedkommende myndigheter i vertslandet. 

Finanstilsynet skal straks underrette forvaltningsselskapet om oversendelsen. Forvaltningsselskapet 

kan starte markedsføringen fra dette tidspunktet. 

 

(3) Forvaltningsselskapet skal holde oppdaterte og oversatte dokumenter som nevnt i første ledd 

elektronisk tilgjengelig. 
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(4) Forvaltningsselskapet skal gi vedkommende myndighet i vertslandet melding om endringer i 

dokumentene og opplyse hvor dokumentene er elektronisk tilgjengelig. Endringer i hvordan fondet 

markedsføres eller endringer vedrørende andelsklasser kan ikke gjennomføres før vedkommende 

myndighet i vertslandet har fått skriftlig melding om det fra forvaltningsselskapet. 

 

(5) Departementet kan i forskrift gi utfyllende regler om melding og bekreftelse som nevnt i denne 

paragrafen. Ved markedsføring etter denne paragraf gjelder ikke § 8-5. Departementet kan i forskrift 

gi nærmere regler om på hvilket språk melding og bekreftelse kan utformes. 

 

 

§ 9-3.Markedsføring av utenlandske UCITS i Norge 

(1) UCITS etablert i en annen EØS-stat kan markedsføres i Norge etter at vedkommende myndighet i 

fondets hjemland har oversendt Finanstilsynet melding om markedsføring. Meldingen skal vedlegges 

en bekreftelse på at fondet er et UCITS, og siste versjon av fondets vedtekter, prospekt, 

nøkkelinformasjon, siste årsrapport og eventuell halvårsrapport. 

 

(2) Fondet skal gi melding til Finanstilsynet om endringer i dokumenter som nevnt i første ledd 

samtidig som det skal opplyses hvor dokumentene er elektronisk tilgjengelig. Fondet skal i tillegg gi 

skriftlig melding til Finanstilsynet før det gjennomføres endringer i hvordan fondet markedsføres 

eller vedrørende andelsklasser. 

 

(3) Fondet skal i samsvar med denne lov gjøre det som er nødvendig for å kunne foreta utbetalinger 

til andelseierne, innløse andeler og gi slik informasjon som kreves i fondets hjemland når det gjelder 

prospekt, nøkkelinformasjon, års- og delårsrapporter og kunngjøring av kurser. 

 

(4) Salg i Norge av andeler i verdipapirfondet må skje direkte fra hovedkontoret til forvalteren av 

verdipapirfondet, gjennom et representasjonskontor i Norge eller gjennom forvaltningsselskap med 

tillatelse etter §§ 2-1, 3-3 eller 3-4, kredittinstitusjon med rett til å drive finansieringsvirksomhet i 

Norge, forsikringsselskap med rett til å drive forsikringsvirksomhet i Norge eller verdipapirforetak 

med rett til å yte investeringstjenester i Norge. 

 

(5) Ved markedsføring etter denne paragraf gjelder ikke § 8-5. Departementet kan i forskrift gi 

nærmere regler om på hvilket språk melding, bekreftelse og øvrige dokumenter med etterfølgende 

endringer kan utformes. I tillegg kan det fastsettes nærmere regler om informasjonsplikt utover det 

som følger av denne paragrafen. 
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§ 9-4.Markedsføring av utenlandske verdipapirfond som ikke er UCITS 

(1) Utenlandsk verdipapirfond som ikke omfattes av EØS-regler som svarer til rådsdirektiv 

2009/65/EF, kan markedsføres til ikke-profesjonelle investorer i Norge etter tillatelse fra 

Finanstilsynet. Slik tillatelse kan gis dersom: 

 

1. 
forvalteren av verdipapirfondet har oversendt slike opplysninger til tilsynsmyndigheten som 

departementet fastsetter i forskrift eller som tilsynsmyndigheten krever, 

 

2. 
det er etablert tilfredsstillende samarbeid om tilsyn mellom tilsynsmyndighetene i 

forvaltningsselskapets hjemland og Norge, 

 

3. verdipapirfondet og forvaltningen av det er underlagt betryggende tilsyn i hjemlandet, 

 

4. 

verdipapirfondet og forvaltningen av det oppfyller de krav som gjelder for å drive virksomheten i 

hjemlandet, og disse kravene gir investorer i Norge beskyttelse minst på linje med den beskyttelse 

de har ved investering i nasjonale fond, 

 

5. 

forvalteren av verdipapirfondet gjør det som er nødvendig for her i riket å kunne foreta 

utbetalinger til deltakerne, innløse andeler og gi den informasjon som foretaket skal utarbeide i 

henhold til reglene i hjemlandet, og 

 

6. 

salg i Norge av andeler i verdipapirfondet skjer gjennom forvaltningsselskap med tillatelse etter §§ 

2-1, 3-3 eller 3-4, kredittinstitusjon med rett til å drive finansieringsvirksomhet i Norge, 

forsikringsselskap med rett til å drive forsikringsvirksomhet i Norge, verdipapirforetak med rett til 

å yte investeringstjenester i Norge eller forvalter av alternative investeringsfond som har tillatelse 

til å forvalte tilsvarende fond i hjemstaten. 

 

(2) Finanstilsynet kan sette vilkår for tillatelse etter første ledd for å sikre beskyttelsen av investorer i 

Norge. Det kan settes vilkår om plikt til å gi opplysninger til investorer og myndigheter og om 

hvordan salg av andeler i Norge skal skje. 

 

https://lovdata.no/eu/32009l0065
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(3) Finanstilsynet kan kalle tilbake tillatelse etter første ledd dersom 

 

1. kravene i første ledd nr. 4, 5 eller 6 ikke lenger er oppfylt, 

 

2. vilkår for tillatelsen er brutt, 

 

3. regler fastsatt i medhold av § 9-5 ikke er overholdt, eller 

 

4. krav i § 8-5 om språk ikke er overholdt. 

 

 

§ 9-5.Forskriftshjemmel 

(1) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om hva som regnes som salg og markedsføring, 

og om hvordan salg og markedsføring i Norge skal skje. 

 

Kapittel 10. Depotmottaker 

0 Kapitlet endret ved lov 16 des 2016 nr. 90 (ikr. 1 jan 2018 iflg. res. 15 des 2017 nr. 2043). 

§ 10-1.Plikt til å ha en depotmottaker mv. 

(1) Forvaltningsselskapet skal utpeke én depotmottaker for hvert fond det forvalter. 

 

(2) Avtalen med depotmottakeren skal være skriftlig. Departementet kan i forskrift gi regler om 

avtalens innhold. 

 

(3) Skifte av depotmottaker krever tillatelse fra Finanstilsynet. 

 

 

https://lovdata.no/LTI/lov/2016-12-16-90
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-12-15-2043
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§ 10-2.Krav til depotmottakeren 

(1) Depotmottakeren skal være en kredittinstitusjon med vedtektsfestet hjemsted i en EØS-stat og 

etablert i Norge. 

 

(2) Finanstilsynet kan samtykke i at en kredittinstitusjon etablert i Norge med vedtektsfestet 

hjemsted utenfor EØS, kan være depotmottaker dersom institusjonen er underlagt betryggende 

tilsyn og regulering i hjemlandet. 

 

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om krav til depotmottaker, godkjennelse av 

ledelsen for depotmottakerfunksjonen og om plikt for foretaket til å melde fra til Finanstilsynet om 

endringer i ledelsen. Departementet kan i forskrift også fastsette at ledende ansatte skal fremlegge 

ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40 i forbindelse med godkjennelse av ledelsen for 

depotmottakerfunksjonen. 

 

 

§ 10-3.Depotmottakerens oppgaver 

(1) Depotmottakeren skal kontrollere verdipapirfondets kontantstrømmer, at innbetalinger fra 

andelseiere i forbindelse med tegninger av andeler er mottatt, og at alle likvide midler er bokført på 

kontoer som er åpnet i fondets navn eller i forvaltningsselskapets eller depotmottakerens navn på 

vegne av fondet. Kontoer skal være opprettet i sentralbank, kredittinstitusjon med tillatelse etter 

finansforetaksloven § 2-7, § 2-8 eller direktiv 2013/36/EU eller tilsvarende foretak i stat utenfor EØS 

underlagt regulering og tilsyn for beskyttelse av kundemidler. 

 

(2) Depotmottakeren skal kontrollere at disposisjoner over fondet, herunder handel for fondet, 

tegning og innløsning, skjer i samsvar med lov, forskrift og fondets vedtekter. 

 

(3) Depotmottakeren skal kontrollere at andelsverdien beregnes i samsvar med lov, forskrift og 

fondets vedtekter. 

 

(4) Depotmottakeren skal etterkomme instrukser fra forvaltningsselskapet, med mindre disse er i 

strid med lov, forskrift eller fondets vedtekter. Hvis depotmottakeren mener at en instruks fra 

forvaltningsselskapet er i strid med lov, forskrift eller fondets vedtekter, og forholdet ikke rettes 

innen rimelig tid, skal depotmottakeren varsle Finanstilsynet om dette. 
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(5) Depotmottakeren skal kontrollere at transaksjoner for fondet gjennomføres innen alminnelige 

oppgjørsfrister. 

 

(6) Depotmottakeren skal kontrollere at utbytte eller annen avkastning på fondets midler anvendes i 

samsvar med lov, forskrift og fondets vedtekter. 

 

(7) Finansielle instrumenter som kan registreres på en verdipapirkonto, og finansielle instrumenter 

som fysisk kan leveres, skal oppbevares av depotmottakeren på vegne av fondet. For fondets andre 

aktiva skal depotmottakeren på grunnlag av informasjon fra forvaltningsselskapet eller andre 

eksterne kilder kontrollere og føre oppdatert oversikt over at fondet er eier av aktivaene. 

 

(8) Fondsaktiva skal oppbevares adskilt fra depotmottakerens aktiva og skal til enhver tid kunne 

identifiseres som tilhørende fondet. Ved insolvens hos depotmottakeren eller depotmottakerens 

oppdragstaker skal fondsaktiva som holdes i depot, ikke utdeles eller realiseres til fordel for 

depotmottakerens eller oppdragstakerens kreditorer. 

 

(9) Depotmottakeren skal jevnlig gi forvaltningsselskapet en samlet oversikt over alle fondets aktiva. 

 

(10) Fondsaktiva som oppbevares av depotmottakeren, kan ikke gjenbrukes, med mindre gjenbruk er 

tillatt etter regler fastsatt av departementet i forskrift. 

 

(11) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om depotmottakere, herunder om 

depotmottakerens oppgaver. 

 

 

§ 10-4.Depotmottakerens adgang til å utkontraktere oppgaver 

(1) Depotmottakeren kan ikke gi et annet foretak i oppdrag å forestå utførelsen av oppgaver som 

nevnt i § 10-3 første til sjette ledd. 

 

(2) Departementet kan i forskrift gi regler om depotmottakerens adgang til å utkontraktere andre 

oppgaver enn nevnt i første ledd. 
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(3) Bruk av oppdragstaker er uten innvirkning på depotmottakerens ansvar etter § 10-6. 

 

 

§ 10-5.God forretningsskikk og interessekonflikter 

(1) Depotmottakeren skal opptre ærlig, rettferdig, profesjonelt, uavhengig og i fondets og dets 

andelseieres interesse. 

 

(2) Funksjonen som depotmottaker skal utføres uavhengig av oppgaver som kan medføre 

interessekonflikter mellom fondet, dets andelseiere, forvaltningsselskapet og depotmottakeren. 

Potensielle interessekonflikter skal være tilstrekkelig identifisert, håndtert og overvåket og forelagt 

fondets andelseiere. 

 

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om god forretningsskikk og interessekonflikter. 

 

0 Tilføyd ved lov 16 des 2016 nr. 90 (ikr. 1 jan 2018 iflg. res. 15 des 2017 nr. 2043). 

 

§ 10-6.Depotmottakerens erstatningsansvar 

(1) Depotmottakeren er ansvarlig overfor verdipapirfondet og dets andelseiere for tap av finansielle 

instrumenter som oppbevares etter § 10-3 syvende ledd første punktum av depotmottakeren eller 

depotmottakerens oppdragstaker, med mindre tapet skyldes forhold utenfor depotmottakerens 

kontroll som depotmottakeren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. 

 

(2) Ved tap som nevnt i første ledd, skal depotmottakeren uten ugrunnet opphold overføre et 

finansielt instrument av identisk type, eller et beløp som tilsvarer verdien av instrumentet, til fondet 

eller til forvaltningsselskapet på vegne av fondet. 

 

(3) Depotmottakeren er ansvarlig overfor fondet og dets andelseiere for ethvert annet tap som følge 

av at depotmottakeren uaktsomt eller forsettlig har misligholdt sine plikter etter lov eller forskrift. 

 

(4) Depotmottakeren kan ikke begrense eller fraskrive seg erstatningsansvar ved avtale. Avtaler i 

strid med første punktum er ugyldige. 

 

https://lovdata.no/LTI/lov/2016-12-16-90
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-12-15-2043
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(5) Depotmottakerens erstatningsansvar overfor nasjonale fond og dets andelseiere, herunder 

spesialfond, reguleres av lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 5-4 

og tilhørende forskrifter. 

 

(6) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om depotmottakerens erstatningsansvar. 

 

 

Kapittel 11. Erstatning, tilsyn, straffebestemmelser 

§ 11-1.Erstatning 

(1) Forvaltningsselskap er ansvarlig for tap som påføres fondet ved forsømmelser i 

forretningsførselen. 

 

0 Endret ved lov 16 des 2016 nr. 90 (ikr. 1 jan 2018 iflg. res. 15 des 2017 nr. 2043). 

 

§ 11-2.Tilsyn 

(1) Finanstilsynet fører tilsyn med overholdelse av denne lovs bestemmelser. 

 

 

§ 11-3.Opplysningsplikt 

(1) Forvaltningsselskap skal gi Finanstilsynet de opplysninger som kreves om forhold som gjelder 

selskapets virksomhet. Tilsvarende gjelder for forvaltningsselskaps tilknyttede agenter og 

depotmottaker for så vidt gjelder virksomheten etter denne lov. Finanstilsynet kan kalle sammen 

styret i i forvaltningsselskap og depotmottaker og har rett til å være representert i valgmøte og 

andelseiermøte som nevnt i §§ 2-6 og 4-17. 

 

(2) Dersom det er risiko for at forvaltningsselskap for verdipapirfond ikke vil kunne oppfylle de 

fastsatte kapitalkrav, eller det inntreffer andre forhold som kan innebære stor risiko knyttet til 

driften av selskapet, skal selskapet umiddelbart gi melding om dette til Finanstilsynet. 

 

 

https://lovdata.no/LTI/lov/2016-12-16-90
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-12-15-2043
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§ 11-4.Pålegg om retting 

(1) Finanstilsynet kan gi forvaltningsselskap pålegg om retting dersom selskapet ikke har overholdt 

sine plikter etter bestemmelser i lov eller forskrift, eller har handlet i strid med konsesjonsvilkår. Det 

samme gjelder dersom selskapets organer ikke har overholdt selskapets eller fondenes vedtekter, 

eller egne interne retningslinjer fastsatt etter bestemmelser i lov eller forskrift. Pålegg kan også gis 

for å hindre framtidig handlemåte som vil være i strid med første og annet punktum. 

 

(2) Finanstilsynet kan gi forvaltningsselskap pålegg om retting dersom selskapets ledelse eller styre 

ikke løpende oppfyller kravene til hederlig vandel og erfaring. 

 

(3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende dersom Finanstilsynet underrettes av tilsynsmyndigheter 

i en annen EØS-stat om at et norsk forvaltningsselskap har overtrådt regler som gjelder for 

foretakets virksomhet i vedkommende land. Finanstilsynet skal i tilfelle underrette vedkommende 

myndighet om hvilke pålegg som blir gitt. 

 

(4) Dersom en aksjeeier ikke har gitt melding til Finanstilsynet etter § 2-5 eller har ervervet aksjer i 

strid med disse bestemmelsene, kan Finanstilsynet gi pålegg om at stemmerettighetene tilknyttet 

aksjene ikke kan utøves. 

 

 

§ 11-5.Tilbakekall og bortfall av tillatelse 

(1) Forvaltningsselskapets tillatelse til å drive virksomhet faller bort hvis forvaltningsselskapet 

kommer under konkurs- eller offentlig akkordforhandling. 

 

(2) Finanstilsynet kan helt eller delvis kalle tilbake tillatelsen dersom forvaltningsselskapet: 

 

1. 
ikke gjør bruk av tillatelsen innen tolv måneder, gir uttrykkelig avkall på tillatelsen eller har 

opphørt å drive virksomhet i mer enn seks måneder, 

 

2. har fått tillatelsen ved hjelp av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter, 

 

3. ikke lenger oppfyller de vilkår som ble stilt for tillatelsen, 
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4. 
foretar alvorlige eller systematiske overtredelser av vedtekter for fond som det forvalter, eller av 

bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, 

 

5. 
gjør seg skyldig i mislige forhold som gir grunn til å frykte at en fortsettelse av virksomheten kan 

skade allmenne interesser, eller 

 

6. ikke etterkommer pålegg gitt i medhold av § 11-4. 

 

(3) Når tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning bortfaller eller blir kalt tilbake, skal 

verdipapirfond selskapet forvalter avvikles eller overføres til et annet forvaltningsselskap. 

 

(4) Dersom tillatelsen til et forvaltningsselskap som driver virksomhet i en annen EØS-stat bortfaller 

eller blir kalt tilbake, skal tilsynsmyndighetene i vertsstaten underrettes. 

 

 

§ 11-6.Overtredelsesgebyr 

(1) Finanstilsynet kan ilegge foretaket overtredelsesgebyr dersom foretaket eller noen som har 

handlet på vegne av foretaket, har overtrådt § 1-3 første punktum, § 2-1, § 2-5, §§ 2-9 til 2-12, § 2-

15, § 3-1, § 4-1 første ledd, §§ 6-1 til 6-11, § 7-7, kapittel 8, § 9-2, §§ 10-1 til 10-3 eller forskrifter gitt 

i medhold av de nevnte bestemmelsene, eller vilkår i tillatelser gitt i medhold av de nevnte 

bestemmelsene. Tilsvarende gjelder dersom foretaket har fått tillatelse etter § 2-1 ved hjelp av 

uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter. Overtredelsesgebyr kan ilegges selv om ingen 

enkeltperson har utvist skyld. 

 

(2) Når overtredelsesgebyr kan ilegges foretak etter første ledd, kan overtredelsesgebyr i tillegg 

ilegges styremedlemmer, daglig leder eller faktisk leder i foretaket, dersom vedkommende har utvist 

forsett eller grov uaktsomhet i forbindelse med forholdet som medfører at foretaket ilegges 

overtredelsesgebyr. 

 

(3) Departementet kan gi regler i forskrift om hvilke forhold som kan vektlegges ved avgjørelsen av 

om overtredelsesgebyr skal ilegges, og ved utmålingen av overtredelsesgebyr, herunder om øvre 

rammer for overtredelsesgebyr. 
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(4) Ved forsinket betaling av overtredelsesgebyr skal det betales renter etter lov 17. desember 1976 

nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 

 

(5) Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr foreldes to år etter at overtredelsen er opphørt. Fristen 

avbrytes ved at Finanstilsynet gir forhåndsvarsel eller fatter vedtak om overtredelsesgebyr. 

 

 

§ 11-7.Straff 

Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes den som grovt eller gjentatte ganger forsettlig eller 

uaktsomt overtrer § 1-3 første punktum, § 2-1 første ledd, § 2-4, § 2-7 femte ledd, § 2-9, § 2-15, § 3-

1, § 3-2, § 4-1 første ledd, § 4-6, § 4-7, § 6-1 til § 6-9, § 6-10 første ledd, § 6-11, § 8-2, § 8-3, § 8-4, § 

10-3, § 11-3, § 11-4 første, annet eller fjerde ledd, § 12-1 eller § 12-2, eller forskrifter gitt i medhold 

av de nevnte bestemmelsene, eller vilkår i tillatelser gitt i medhold av de nevnte bestemmelsene. 

 

§ 11-8.Finanstilsynets taushetsplikt om varsling og sanksjoner mv. 

(1) Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for Finanstilsynet eller departementet, har taushetsplikt 

overfor uvedkommende om opplysninger som omhandler tiltak og sanksjoner som knytter seg til 

overtredelse av regler i loven her eller forskrifter i medhold av loven, så lenge offentliggjøring av 

opplysningene kan skape alvorlig uro på finansmarkedene eller påføre de berørte parter 

uforholdsmessig stor skade. Forvaltningsloven § 13 og §§ 13 b til 13 e gjelder ikke for opplysninger 

som nevnt i første punktum. 

 

(2) Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for Finanstilsynet eller departementet, har taushetsplikt 

overfor uvedkommende om identiteten til personer som har gitt meldinger, tips eller liknende 

opplysninger om overtredelser av loven og tilhørende forskrifter, og om andre opplysninger som kan 

gjøre identiteten kjent, med mindre bruk av opplysningene er nødvendig som ledd i ytterligere 

undersøkelser av overtredelsen eller etterfølgende rettsforfølgning av saken. Taushetsplikten etter 

første punktum gjelder også overfor sakens parter og deres representanter. 

 

 

Kapittel 12. Tilsyn med utenlandsk forvaltningsselskap med hovedsete i en 
annen EØS-stat mv. 
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§ 12-1.Opplysningsplikt 

(1) Finanstilsynet kan til statistisk bruk pålegge utenlandske forvaltningsselskap som driver 

virksomhet i henhold til § 3-3, å avgi rapporter om sin virksomhet. 

 

(2) Finanstilsynet kan kreve de opplysninger fra utenlandske forvaltningsselskap som anses 

nødvendige for å kontrollere at reglene som gjelder for virksomheten her i landet, overholdes. 

 

 

§ 12-2.Pålegg om retting mv. 

(1) Finanstilsynet kan gi forvaltningsselskap som driver virksomhet i henhold til § 3-3, pålegg om 

retting, herunder opphør av virksomhet her i landet, dersom virksomheten drives i strid med lov eller 

forskrift. Finanstilsynet kan treffe tiltak for å hindre nye overtredelser dersom pålegg ikke 

etterkommes. 

 

(2) Før pålegg gis skal tilsynsmyndighetene i forvaltningsselskapets hjemland varsles og gis anledning 

til å treffe tiltak for å bringe det lovstridige forhold til opphør. 

 

(3) Hvis det er nødvendig for å verne interessene til andelseierne og andre som mottar tjenester fra 

forvaltningsselskapet, kan Finanstilsynet treffe nødvendige tiltak uten slikt varsel som nevnt i annet 

ledd. 

 

(4) Dersom tillatelsen til et forvaltningsselskap som er etablert i en annen EØS-stat tilbakekalles, skal 

Finanstilsynet treffe tiltak for å hindre at selskapet fortsatt driver virksomhet her i landet. 

 

(5) Dersom Finanstilsynet gir pålegg om opphør av forvaltning av norsk verdipapirfond, eller 

forvaltningsselskapets tillatelse tilbakekalles etter fjerde ledd, skal verdipapirfond selskapet forvalter 

her i landet, avvikles eller overføres til et annet forvaltningsselskap. 

 

 

§ 12-3.Tilsyn ved markedsføring av utenlandske UCITS 

(1) Finanstilsynet kan gi verdipapirfond som markedsføres i henhold til § 9-3, pålegg om retting 

dersom markedsføringen utøves i strid med § 9-3 tredje eller femte ledd. 
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(2) Finanstilsynet kan treffe nødvendige tiltak for å beskytte investorer her i landet, herunder hindre 

fremtidig markedsføring dersom regler i verdipapirfondets hjemland ikke følges. Før tiltak treffes, 

skal verdipapirfondets hjemlandsmyndighet varsles. 

 

 

§ 12-4.Tilsynssamarbeid 

(1) Vedkommende myndigheter i en EØS-stat kan anmode Finanstilsynet om å samarbeide om 

utøvelse av tilsyn i Norge dersom dette er nødvendig for vedkommende myndigheters kontroll eller 

håndhevelse. Finanstilsynet kan gjennomføre tilsynet selv, eller tillate at det andre landets 

myndigheter gjennomfører tilsynet. 

 

(2) Etter forhåndsmelding til Finanstilsynet kan vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 

hjemland, i samarbeid med Finanstilsynet, foreta stedlig kontroll i filial etablert i henhold til § 3-3. 

 

(3) Annet ledd er ikke til hinder for at Finanstilsynet kan foreta den stedlige kontroll som anses 

nødvendig for å kontrollere at de regler som gjelder for filialens virksomhet her i landet, overholdes. 

 

(4) Departementet kan gi nærmere regler om tilsynssamarbeid og utveksling av informasjon mellom 

myndigheter. 

 

 

Kapittel 13. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover 

§ 13-1.Ikrafttredelse 

(1) Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 

 

(2) Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til ulik tid. 

 

(3) Departementet kan gi overgangsregler. 

 

 



 

146 
 

§ 13-2.Endringer i andre lover 

(1) Fra den tid loven gjelder, gjøres følgende endringer i andre lover: – – – 

 

 

Utdrag fra Lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) 

 

DATO: LOV-1999-06-25-46  

DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet)  

IKRAFTTREDELSE: 1999-06-25, 2000-07-01  

SIST-ENDRET: LOV-2016-12-16-91 fra 01.01.2017 

KORTTITTEL: Finansavtaleloven – finansavtl.  

 

• Kapittel 1. Alminnelige regler (§§ 1 - 8) 

• Kapittel 2. Innskudd og betalingstjenester (§§ 9 - 25) 

 

Kapittel 1. Alminnelige regler 

§ 1.Virkeområde 

(1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle tjenester med 
finansinstitusjoner eller lignende institusjoner hvis ikke annet er fastsatt i eller i medhold 
av lov. 

(2) Med lignende institusjoner menes i denne loven 

a) statsbank 

b) finansmeglerforetak 

c) finansagent eller finansrådgiver 

d) samvirkeforetak 

e) pensjonsinnretning som omfattes av forsikringsloven1 

f) institusjon som loven gjelder for etter forskrift med hjemmel i femte ledd bokstav a 

g) betalingsforetak 

h) e-pengeforetak 

https://lovdata.no/lov/2016-12-16-91
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-06-25-46/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-06-25-46/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
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i) postgirokontor 

j) 
den europeiske sentralbank og nasjonal sentralbank, når disse ikke handler i egenskap 

av offentlig myndighet 

k) 
stat, lokal eller regional myndighet, når disse ikke handler i egenskap av offentlig 

myndighet. 

(3) Loven gjelder ikke mellom to parter som begge er finansinstitusjoner eller lignende 
institusjoner og opptrer i denne egenskap. 

(4) For kreditt der kredittgiveren er en kommune eller en fylkeskommune, gjelder kapittel 
3 i loven. Kapittel 4 i loven gjelder for kausjoner for slike kreditter. 

(5) Ved kreditt til en forbruker gjelder denne loven kapittel 3 enhver som gir kreditt som 
ledd i næringsvirksomhet. Ved kreditt mellom næringsdrivende som ikke omfattes av § 1 
første ledd, gjelder bare §§ 52, 53 og 54 a i loven. 

(6) Kongen kan gi forskrifter om lovens virkeområde, herunder om at 

a) loven skal gjelde helt eller delvis for andre enn institusjoner nevnt i første ledd 

b) enkelte bestemmelser i loven ikke skal gjelde for visse institusjoner. 

 

§ 2.Ufravikelighet 

(1) Loven kan ikke fravikes ved avtale til skade for en forbruker. Med forbruker menes en 
fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er knyttet til 
næringsvirksomhet. 

(2) Når institusjonens kunde ikke er en forbruker, viker loven for avtale, etablert praksis 
mellom partene eller annen sedvane som anses bindende mellom partene. 
Bestemmelsene i § 14, § 16 første til tredje ledd og fjerde ledd første punktum, § 19 
første ledd første punktum, § 20 tredje ledd, § 24 annet til fjerde ledd, § 24 a, § 26 a, § 
26 b, § 27, § 29 annet ledd annet til femte punktum, § 34, § 37 første ledd første og 
annet punktum med unntak av reklamasjonsfristen på 13 måneder, § 39 b første ledd 
annet punktum, § 39 c, § § 43, § 48 og § 61 samt kapitlene 5 og 6 kan likevel ikke 
fravikes til skade for kunden. Bestemmelsene i kapittel 3 kan ikke fravikes til skade for 
kredittkunden dersom kredittkunden er en fysisk person, og lån eller lignende kreditt er 
sikret ved pant i et formuesgode som tilhører kredittkunden uten at godet hovedsakelig 
er knyttet til kredittkundens næringsvirksomhet. 

(3) En bestemmelse som ikke kan fravikes til skade for en forbruker, kan ikke settes til 
side ved avtale om at fremmed rett skal anvendes. 

 

§ 3.Rettsvalg 

(1) Har en forbruker bosatt i Norge inngått avtale med en institusjon hjemmehørende i 
annet land, skal norsk rett gjelde for avtalen dersom 
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a) 
institusjonen har gitt forbrukeren tilbud eller markedsført tjenesten her i riket, og 

forbrukeren her har gjort det som er nødvendig for at avtalen skal kunne inngås 

b) 
institusjonen eller en kommisjonær, agent eller annen representant for denne eller en 

megler her i riket har mottatt forbrukerens tilbud, aksept eller bestilling, eller 

c) 

avtalen er inngått av forbrukeren etter reise til utlandet i forbindelse med erverv av fast 

eiendom eller løsøregjenstand eller finansiering av ervervet, og reisen er arrangert av 

institusjonen, eller av selger i forståelse med institusjonen. 

(2) Det kan ikke avtales at rettsreglene i en stat utenfor EØS skal anvendes på en 
kredittavtale som har nær tilknytning til EØS-statenes territorium, dersom forbrukeren 
ved dette får en dårligere rettsbeskyttelse enn etter loven her. 

 

§ 4.Behandling av tvister i klageorgan 

Kongen kan godkjenne klageorgan for behandling av tvister når organet er opprettet ved 

avtale mellom en finansinstitusjon eller en lignende institusjon eller en organisasjon for 

slike institusjoner på den ene siden, og på den annen side én eller flere organisasjoner 

som representerer institusjonenes kunder. Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om 

klageorganets virksomhet, herunder om: 

a) hvem som kan bringe saker inn for klageorganet, 

b) vilkår for behandling av saker hos klageorganet, 

c) 

behandlingens virkning mellom partene, herunder forholdet til alminnelige domstoler, 

adgangen til å bringe saker direkte inn for tingretten og tvangskraft og rettskraft for 

klageorganets avgjørelser, 

d) forholdet til annen lovgivning om utenrettslig tvisteløsning, og 

e) opplysningsplikt overfor institusjonenes kunder. 

 

§ 5.(Opphevet ved lov 17 juni 2016 nr. 29.) 

 

§ 6.Sletting av pantheftelser m.v. 

(1) Når en fordring er innfridd eller for øvrig bortfalt, skal kreditor sørge for sletting eller 
frigivelse av pant og annen sikkerhet for fordringen, dersom ikke annet er avtalt i 
forbindelse med innfrielsen. Kausjonsdokument skal leveres tilbake til kausjonisten. 

(2) Gjeldsbrev og annet dokument som har tjent som bevis for långiverens fordring, skal 
gjøres ugyldig og leveres tilbake til låntakeren. 
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§ 7.Brudd på andre avtaler 

(1) Institusjonen kan ikke i en finansavtale med en forbruker betinge seg rett til å heve 
eller si opp avtalen eller til å anse fordring i henhold til avtalen som forfalt, på grunn av at 
kunden har misligholdt en annen avtale eller fordring. 

(2) Hvis kunden overfor institusjonen har handlet klart i strid med redelighet og god tro, 
har institusjonen slik rett som nevnt i første ledd uten hensyn til om forbehold er inntatt i 
finansavtalen. Det samme gjelder andre institusjoner i samme konsern dersom dette er 
saklig begrunnet. 

 

§ 8.Bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier 

(1) Krav i eller i medhold av denne loven om at opplysninger eller meldinger skal gis 
skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon dersom kunden ønsker 
dette. 

(2) Krav i eller i medhold av denne loven om at en avtale skal inngås skriftlig, er ikke til 
hinder for at avtalen inngås ved hjelp av et elektronisk medium dersom kunden ønsker 
dette, og 

a) avtalens innhold i sin helhet er tilgjengelig for kunden ved avtaleinngåelsen, og 

b) 
det er benyttet en betryggende metode for å autentifisere inngåelsen av en avtale med 

det angitte innhold. 

 

Kapittel 2. Innskudd og betalingstjenester 

I. Innledende bestemmelser 

§ 9.Virkeområde 

(1) Dette kapitlet gjelder for rammeavtaler om innskudd og betalingstjenester, jf. § 11, 
med finansinstitusjoner eller lignende institusjoner som nevnt i § 1 annet ledd. Dersom 
det er knyttet en kredittordning til en rammeavtale, gjelder også reglene i kapittel 3. 

(2) Bestemmelsene i avsnitt VI gjelder forholdet mellom betaleren og mottakeren ved 
betalingsoverføringer mv. 

(3) EØS-avtalen vedlegg XII nr. 3 (forordning (EF) nr. 924/2009) om betalinger på tvers 
av landegrensene i Fellesskapet og oppheving av forordning (EF) nr. 2560/2001 og 
EØS-avtalen vedlegg XII nr. 3a (forordning (EU) nr. 260/2012 og forordning (EU) nr. 
248/2014) om tekniske og forretningsmessige krav til kredittoverføringer og direkte 
debiteringer i euro, og om endring av forordning (EF) nr. 924/2009 gjelder som lov med 
de tilpasninger som følger av vedlegg XII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 
Departementet kan gi forskrift om at forordning (EF) nr. 924/2009 også skal gjelde for 
annen valuta, samt nærmere regler om forordningenes krav til utenrettslig 
klagebehandling og tvisteløsning. 

https://lovdata.no/eu/32009r0924
https://lovdata.no/eu/32001r2560
https://lovdata.no/eu/32012r0260
https://lovdata.no/eu/32009r0924
https://lovdata.no/eu/32009r0924
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(4) Bestemmelsene i § 29 annet ledd annet til femte punktum, § 39 c og § 42 annet ledd 
gjelder bare for betalingstransaksjoner der både betalerens og betalingsmottakerens 
institusjon er etablert innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, og 
dersom tjenesten ytes i euro eller i valutaen i en stat innenfor Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområdet som ikke er euro. Bestemmelsene i § 27 gjelder bare 
for betalingstransaksjoner i euro eller i valutaen i en stat innenfor Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområdet som ikke er euro. Bestemmelsene i § 29 annet ledd 
første punktum, § 38 og § 39 gjelder ikke for betalingstransaksjoner til og fra utlandet. 

(5) Kongen kan i forskrift fastsette særlige regler om betalingstransaksjoner til og fra land 
utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og for innenlandske 
valutatransaksjoner i andre valutaer enn euro eller valutaen i en stat innenfor Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområdet som ikke er euro. 

(6) Bestemmelsene i § 23 gjelder betalingstjenester som består i enkeltstående 
betalingstransaksjoner som ikke er omfattet av en rammeavtale. § 11, § 12, § 13, § 14, § 
14 a, § 24 annet til fjerde ledd, § 24 a, § 26 a, § 26 c, § 28, § 29 annet ledd, § 33 a og 
avsnitt V, VI og VII gjelder tilsvarende for slike betalingstransaksjoner. 

 

§ 10.Særlige innskuddsformer 

(1) Bestemmelsene om innskudd i dette kapitlet gjelder ikke for 

a) forsikringsavtale 

b) pensjonsspareavtale 

c) avtale om innskudd i verdipapirfond. 

(2) Bestemmelsene om innskudd i dette kapitlet gjelder tilsvarende for innlån til 
finansinstitusjoner eller lignende institusjoner, med unntak av 

a) lån ved ihendehaverobligasjoner og sertifikater 

b) ansvarlig lån. 

 

§ 11.Betalingstjenester 

(1) Med betalingstjenester menes i kapitlet her 

a) 
tjenester som gjør det mulig å sette inn på og ta kontanter ut av en konto og alle 

transaksjoner som er nødvendige for forvaltning av kontoen 

b) 

gjennomføring av betalingstransaksjoner, herunder overføring av midler som står på 

en konto eller er dekket av en kredittlinje, ved direkte debiteringer, herunder direkte 

engangsdebiteringer, betalingstransaksjoner ved betalingskort eller annet 

betalingsinstrument eller kreditoverføringer, herunder faste betalingsordre 
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c) 
utstedelse av betalingsinstrument og innløsning av transaksjoner hvor slike 

instrumenter er benyttet 

d) pengeoverføringer, jf. § 12 bokstav k 

e) 

gjennomføring av betalingstransaksjoner hvor betalerens samtykke til transaksjonen 

er meddelt ved hjelp av telekommunikasjons-, digital- eller IT-utstyr, og betalingen 

skjer til operatøren av nettverket eller kommunikasjons- eller IT-systemet som bare 

opptrer som et mellomledd mellom kunden og leverandøren av varer eller tjenester. 

(2) Kapitlet gjelder likevel ikke for 

a) 
kontante betalinger direkte fra betaleren til betalingsmottakeren uten mellomledd, jf. 

likevel §§ 38 og 39 

b) 

betalingstransaksjoner fra betaleren til betalingsmottakeren gjennom en handelsagent 

som har fullmakt til å forhandle eller inngå avtale om salg eller kjøp av varer eller 

tjenester på vegne av betaleren eller betalingsmottakeren 

c) yrkesmessig fysisk pengetransport 

d) 
betalingstransaksjoner som består i innsamling og utlevering av kontanter i forbindelse 

med ideell virksomhet eller veldedighet utenfor næringsvirksomhet 

e) kontantuttak ved varekjøp 

f) veksling av kontanter uten at midlene står på en konto 

g) 
betalingstransaksjoner basert på papirbaserte reisesjekker, sjekker, veksler, 

verdikuponger eller postanvisninger 

h) 

betalingstransaksjoner som gjennomføres i et system for oppgjør av betalinger eller 

verdipapirer mellom oppgjørsagenter, sentrale motparter og/eller sentralbanker samt 

andre deltakere i systemet og ytere av betalingstjenester. 

i) 

betalingstransaksjoner knyttet til forvaltning av verdipapirer, herunder utbytte, inntekter 

og andre utdelinger, eller innløsning eller salg, som foretas av deltakere i system for 

oppgjør som nevnt i bokstav h eller av investeringsforetak, kredittinstitusjoner, foretak 

for kollektiv investering i verdipapirer, eller kapitalforvaltningsforetak som utfører 

investeringstjenester, og alle andre foretak som har tillatelse til å ha finansielle 

instrumenter i depot 

j) 
tjenester levert av ytere av tekniske tjenester som støtter tilbudet av betalingstjenester 

uten på noe tidspunkt å komme i besittelse av midlene som overføres 

k) 

betalingstransaksjoner mellom et morforetak og dets datterforetak eller mellom 

datterforetak av samme morforetak, uten at noen annen yter av betalingstjenester enn 

et foretak i samme konsern medvirker som mellomledd 
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l) 

tjenester som gjelder uttak av kontanter i kontantautomater på vegne av én eller flere 

kortutstedere, der den som yter uttakstjenesten, ikke deltar i rammeavtalen med 

kunden som tar ut penger fra en konto, og ikke yter andre betalingstjenester 

m) 

betalingstransaksjoner som gjennomføres ved hjelp av telekommunikasjons-, digital- 

eller IT-utstyr, hvor de ervervede varer eller tjenester leveres til og skal anvendes ved 

hjelp av telekommunikasjons-, digital- eller IT-utstyr, forutsatt at telekommunikasjons-, 

digital- eller IT-operatøren ikke utelukkende opptrer som mellomledd mellom kunden 

og leverandøren av varer og tjenester 

n) 

tjenester basert på betalingsinstrument som bare kan benyttes til å kjøpe varer eller 

tjenester hos en leverandør i dennes forretningslokaler eller innenfor et begrenset 

nettverk av leverandører eller for et begrenset utvalg av varer eller tjenester. §§ 34 til 

37 skal likevel gjelde for slike betalingsinstrumenter. 

 

§ 12.Definisjoner 

I dette kapitlet betyr 

a) 

betalingstransaksjon: handling som iverksettes av en betaler eller betalingsmottaker 

for å innbetale, overføre eller ta ut midler, uten hensyn til eventuelle underliggende 

forpliktelser mellom betaleren og betalingsmottakeren 

b) 
betalingsordre: anmodning fra en betaler eller betalingsmottaker til en institusjon om å 

foreta en betalingstransaksjon 

c) 
betalingsinstrument: personlig instrument eller sett av prosedyrer som er avtalt mellom 

kunden og institusjonen, og som kunden benytter for å iverksette en betalingsordre 

d) 

betalingsmidler: pengesedler og mynter samt innskudd og kreditt på konto og 

elektroniske penger som definert i lov 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak § 

1-1 annet ledd 

e) 

betaler: fysisk eller juridisk person som er innehaver av en konto og tillater en 

betalingsordre fra denne kontoen, eller, dersom vedkommende ikke har noen konto, 

som gir en betalingsordre 

f) 
betalingsmottaker: fysisk eller juridisk person som er den tiltenkte mottakeren av 

midlene som inngår i en betalingstransaksjon 

g) 

rammeavtale: avtale om betalingstjenester som regulerer den fremtidige 

gjennomføringen av enkeltstående og gjentatte betalingstransaksjoner, og som kan 

inneholde forpliktelser og vilkår for oppretting av en konto 

h) 
konto: en betalingskonto i navnet på én eller flere kunder som benyttes for å 

gjennomføre betalingstransaksjoner 
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i) 

unik identifikasjonskode: kombinasjon av bokstaver, tall eller symboler oppgitt av 

institusjonen til kunden, og som kunden skal benytte for utvetydig å identifisere en 

annen kunde og/eller dennes konto i forbindelse med en betalingstransaksjon 

j) 

direkte debitering: betalingstjeneste for belastning av betalerens konto der 

betalingstransaksjonen iverksettes av betalingsmottakeren på grunnlag av betalerens 

samtykke meddelt til betalerens egen institusjon, betalingsmottakerens institusjon eller 

betalingsmottakeren 

k) 

pengeoverføring: betalingstjeneste hvor det mottas midler fra en betaler uten at det 

opprettes en konto i betalingsmottakerens eller betalerens navn, utelukkende med 

sikte på å overføre et tilsvarende beløp til en betalingsmottaker eller til en institusjon 

på vegne av en betalingsmottaker og/eller der midlene tas imot på mottakerens vegne 

og stilles til mottakerens rådighet 

l) 
referansevekslingskurs: vekslingskurs som benyttes til å beregne en valutaveksling, og 

som stilles til rådighet av institusjonen eller stammer fra en offentlig tilgjengelig kilde 

m) 

referanserentesats: rentesats som benyttes ved beregningen av renten som skal 

benyttes, og som stammer fra en offentlig tilgjengelig kilde som begge partene i en 

avtale om betalingstjenester kan kontrollere 

n) 

varig medium: enhver innretning som gjør det mulig for kunden å lagre informasjon 

som er rettet personlig til kunden på en måte som tillater fremtidig søking i et tidsrom 

tilpasset formålet med informasjonen, og som gir mulighet til uendret gjengivelse av 

den lagrede informasjonen 

o) 

virkedag: dag hvor den relevante institusjonen til betaleren eller betalingsmottakeren 

som er involvert i gjennomføringen av en betalingstransaksjon, holder åpent som 

påkrevd for slik gjennomføring 

p) 
valuteringsdag: referansetidspunkt som benyttes av en institusjon for å beregne rente 

på midlene som belastes eller godskrives en konto 

q) 
autentisering: en prosedyre som gjør det mulig for institusjonen å verifisere bruken av 

et bestemt betalingsinstrument, herunder dets personlige sikkerhetsanordninger 

r) 

småpengeinstrument: betalingsinstrument som i henhold til rammeavtalen utelukkende 

gjelder individuelle betalingstransaksjoner på høyst 30 euro, eller som har en 

beløpsgrense på 150 euro, eller som ikke på noe tidspunkt lagrer mer enn 150 euro. 

Kongen kan gi forskrift om at beløpsgrensene reduseres eller dobles når det gjelder 

nasjonale betalingstransaksjoner, og om at de økes til 500 euro for forhåndsbetalte 

instrumenter. 
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§ 13.Alminnelige vilkår 

(1) De alminnelige vilkår for innskudd og betalingstjenester som en institusjon benytter, 
skal holdes tilgjengelig for kundene på ekspedisjonsstedene. 

(2) Alminnelige vilkår for betalingstransaksjoner skal opplyse om høyeste antall 
virkedager for å gjennomføre betalingstransaksjoner, jf. § 26 c. 

 

§ 14. Avvisning av kunder 

(1) Institusjonen kan ikke uten saklig grunn avslå å ta imot innskudd eller utføre 
betalingstjenester på vanlige vilkår. 

(2) Kunden skal underrettes om avslag uten ugrunnet opphold når ikke annet er bestemt 
i eller i medhold av lov. Underretningen om avslag skal inneholde opplysning om 
utenrettslige tvisteløsningsordninger. 

 

§ 14 a. Forbud mot gebyr for oppfyllelse av opplysningsplikt mv. 

(1) Institusjonen kan ikke kreve gebyr av kunden for opplysninger som skal gis etter §§ 
15, 18, 21, 23 eller 30. Institusjonen og kunden kan imidlertid avtale gebyrer for at det på 
kundens forespørsel gis ytterligere eller hyppigere informasjon enn de nevnte 
bestemmelsene krever, eller for at informasjonen stilles til rådighet ved hjelp av andre 
kommunikasjonsmetoder enn de som følger av rammeavtalen. Dersom gebyr kan 
kreves i samsvar med annet punktum, skal gebyret være passende og stå i forhold til 
institusjonens faktiske kostnader. 

(2) Institusjonen kan ikke kreve gebyr av kunden for oppfyllelse av sine plikter til å gi 
informasjon eller utføre korrigerende eller forebyggende tiltak etter §§ 14, 24 a, 28, 33 a, 
34, 35, 37, 40 eller 43 med mindre noe annet er uttrykkelig bestemt i de nevnte 
bestemmelsene. Slike gebyrer skal være avtalt mellom kunden og institusjonen, være 
passende og stå i forhold til institusjonens faktiske kostnader. 

 

II. Avtalen 

§ 15.Opplysningsplikt mv. 

(1) Institusjonen skal veilede kunden i valget mellom de ulike typer av kontoer og 
betalingstjenester som den tilbyr. På forespørsel fra en betaler skal institusjonen opplyse 
om det høyeste antall virkedager for å gjennomføre en bestemt betalingstransaksjon og 
om gebyrer som må betales. Dersom det er relevant, skal enkeltelementer i gebyrene 
spesifiseres. 

(2) I rimelig tid før kunden blir bundet av en rammeavtale skal institusjonen gi kunden 
følgende opplysninger: 

a) om institusjonen: 
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1. 

institusjonens navn og adresse, samt adressen til en filial eller agent etablert her i 

landet dersom dette er relevant, og enhver annen adresse, herunder e-postadresse, 

som er relevant for å kommunisere med institusjonen 

2. 
relevant tilsynsmyndighet, det offentlige register hvor institusjonens tillatelse er 

registrert, og registreringsnummeret eller tilsvarende identifikasjonsopplysninger 

b) om tjenesten: 

1. tjenestens viktigste egenskaper 

2. 
de opplysningene eller den unike identifikasjonskode som kunden må oppgi for at en 

betalingsordre skal kunne gjennomføres korrekt 

3. 
form og prosedyre for å gi og tilbakekalle samtykke til å gjennomføre en 

betalingstransaksjon, jf. § 24 tredje ledd 

4. 
tidspunktet for når en betalingsordre anses mottatt, og eventuelle 

avskjæringstidspunkter fastsatt av institusjonen, jf. § 26 a 

5. det høyeste antall virkedager for å gjennomføre en betalingstransaksjon, jf. § 26 c 

6. 
om det er mulig å avtale belastningsgrenser for bruk av betalingsinstrument, jf. § 24 a 

første ledd 

c) om gebyrer, renter og vekslingskurser: 

1. 
alle gebyrer som kunden skal betale til institusjonen, eventuelt med en spesifikasjon 

av enkeltelementene 

2. 

når det er relevant, rentesatsene og vekslingskursene som skal benyttes, eller, 

dersom det benyttes en referanserentesats eller referansevekslingskurs, 

beregningsmetoden for den faktiske renten og den relevante dato og indeks eller 

grunnlag for fastsetting av slik referanserentesats eller referansevekslingskurs 

3. 

dersom dette er avtalt, om den umiddelbare anvendelse av endringer i 

referanserentesatsen eller referansevekslingskursen og om hvordan det opplyses om 

disse endringene, jf. § 18 fjerde ledd 

d) om kommunikasjon: 

1. 
når det er relevant, om kommunikasjonsmetode partene har avtalt å benytte for 

opplysninger og meldinger, herunder om de tekniske kravene til kundens utstyr 

2. måten opplysninger etter kapitlet her skal meddeles på og hvor ofte dette skal skje 

3. 
hvilket eller hvilke språk rammeavtalen vil bli inngått på og som det vil kommuniseres 

på under avtaleforholdet 
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4. kundens rett til å motta avtalevilkårene og andre opplysninger etter § 16 fjerde ledd 

e) om beskyttelsesmekanismer og korrigerende tiltak: 

1. 

når det er relevant, om de forholdsregler kunden må iaktta for å beskytte et 

betalingsinstrument og om hvordan underretning til institusjonen etter § 34 første ledd 

annet punktum skal foretas 

2. 
vilkårene for en eventuell avtalt rett for institusjonen til å sperre et betalingsinstrument, 

jf. § 24 a annet ledd 

3. 
institusjonens og kundens ansvar for uautoriserte betalingstransaksjoner etter § 35, 

herunder om de relevante beløp 

4. institusjonens ansvar for gjennomføring av betalingstransaksjoner etter § 40, jf. § 41 

5. 

hvordan og innen hvilken frist kunden skal underrette institusjonen om en urettmessig 

betalingstransaksjon eller en betalingstransaksjon som ikke er korrekt gjennomført, jf. 

§ 37 første ledd, jf. § 40 fjerde ledd 

6. vilkårene for tilbakebetaling etter § 33 a 

f) om endringer i og opphør av avtalen: 

1. 

dersom det er avtalt, om at avtalevilkårene kan endres med mindre kunden innen den 

foreslåtte ikrafttredelsesdatoen gir institusjonen melding om at endringene ikke 

aksepteres 

2. avtalens varighet 

3. 

kundens rett til å si opp avtalen, jf. § 20 første ledd, og eventuelle avtaler om 

oppsigelse, samt eventuelt om begrensninger i kundens oppsigelsesrett etter § 20 

annet ledd 

g) om tvisteløsning: 

1. eventuelle bestemmelser om lovvalg og verneting i avtalen 

2. utenrettslige tvisteløsningsordninger og muligheten for å klage til tilsynsmyndigheten 

h) om hvilke regler som gjelder for innskuddsgaranti. 

(3) Opplysningene nevnt i annet ledd skal gis på en klar og forståelig måte på papir eller 
annet varig medium på norsk eller et annet språk partene avtaler. Opplysningsplikten 
kan oppfylles ved å gi kunden en kopi av utkast til rammeavtale inneholdende 
opplysningene nevnt i annet ledd. 

(4) For småpengeinstrumenter må institusjonen bare opplyse kunden om de viktigste 
egenskapene ved tjenesten, herunder om hvordan betalingsinstrumentet benyttes og om 
ansvar, priser og annen vesentlig informasjon som er nødvendig for at kunden skal 
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kunne ta en informert beslutning. Institusjonen skal også gi kunden en angivelse av hvor 
opplysningene nevnt i annet ledd er stilt til rådighet på en lett tilgjengelig måte. 

(5) Skriftlig informasjon med opplysninger som nevnt i annet ledd skal være tilgjengelig 
for alle kunder. Brosjyrer og lignende markedsføringsmateriell om innskudd og 
betalingstjenester skal alltid inneholde opplysninger som nevnt i annet ledd bokstav c og 
opplysninger om eventuelle begrensninger i oppsigelsesrett som nevnt i annet ledd 
bokstav f nr. 3. I annet markedsføringsmateriell der det gis opplysninger om nominell 
rente knyttet til en konto, skal det opplyses om kostnader ved å etablere, ha eller avvikle 
kontoen, og det skal gis representative eksempler på effektiv rente. 

 

§ 16. Rammeavtalen 

(1) Rammeavtalen skal være skriftlig. Den skal inneholde navn og adresse samt 
fødselsnummer eller organisasjonsnummer på kunden og enhver som skal disponere en 
eventuell konto. Dersom slikt nummer ikke eksisterer, skal fødselsdato eller annen 
entydig identifikasjon benyttes. 

(2) Rammeavtalen skal inneholde opplysninger som nevnt i § 15 annet ledd. 
Opplysninger som nevnt i § 15 annet ledd som institusjonen har gitt før avtalen ble 
inngått, skal i alle tilfeller regnes som en del av rammeavtalen. 

(3) Et vilkår som ikke er tatt inn i rammeavtalen, er ikke bindende for kunden med mindre 
institusjonen godtgjør at vilkåret er vedtatt av kunden. 

(4) Institusjonen skal gi kunden et eksemplar av avtalen eller på annen måte gjøre 
avtalen tilgjengelig for kunden. Kunden har til enhver tid under avtaleforholdet rett til å 
motta avtalevilkårene samt vilkårene og opplysningene nevnt i § 15 annet ledd på papir 
eller annet varig medium. 

 

§ 17.Ihendehaverklausul 

Innskuddsbok kan ikke inneholde vilkår om at institusjonen med befriende virkning kan 

utbetale penger til den som har innskuddsboken i hende (ihendehaverklausul). 

 

§ 18.Endring av rammeavtalen 

(1) Er partene enige om å endre rammeavtalen, gjelder §§ 15 og 16 tilsvarende så langt 
de passer. 

(2) Endring av vilkårene i rammeavtalen til kundens skade kan tidligst settes i verk to 
måneder etter at institusjonen har sendt varsel til kunden om endringen. Varselet skal 
gis på samme måte som nevnt i § 15 tredje ledd, med mindre det gjelder et 
småpengeinstrument, og det fremgår av rammeavtalen at endringer kan varsles på 
annen måte. 

(3) Dersom det er avtalt at kunden skal anses for å ha akseptert en endring hvis kunden 
ikke varsler institusjonen om det motsatte før iverksettelsesdatoen, jf. § 15 annet ledd 
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bokstav f nr. 1, skal institusjonen opplyse om dette og om at kunden har rett til å si opp 
avtalen straks og vederlagsfritt innen iverksettelsesdatoen. 

(4) Endring i rentesats eller vekslingskurs kan anvendes straks og uten varsel dersom 
dette er avtalt i rammeavtalen og endringen bygger på referanserentesatsen eller 
referansevekslingskursen som er avtalt etter § 15 annet ledd bokstav c nr. 2 og 3. 
Kunden skal informeres om enhver endring i rentesatsen så snart som mulig i samsvar 
med § 15 tredje ledd, med mindre det er avtalt at opplysningene skal stilles til rådighet 
med en bestemt hyppighet eller på en bestemt måte. Endringer i rentesatser eller 
vekslingskurser som benyttes i betalingstransaksjoner, skal beregnes og gjennomføres 
på en nøytral måte uten forskjellsbehandling mellom kundene. 

 

§ 19.Vederlag ved avvikling 

(1) Institusjonen kan bare kreve vederlag (gebyr) for avvikling av rammeavtalen eller 
deler av den i den utstrekning dette følger av rammeavtalen. Vederlaget skal være 
passende og stå i forhold til institusjonens kostnader. Institusjonen kan uansett ikke 
kreve vederlag for oppsigelse av en rammeavtale inngått på ubestemt tid eller for en 
bestemt periode på mer enn tolv måneder hvis kunden sier opp avtalen etter utløpet av 
tolv måneder, bortsett fra i tilfeller av bindingstid som nevnt i § 20 annet ledd første 
punktum. 

(2) Dersom det kreves løpende gebyr, kan institusjonen bare kreve gebyr for perioden 
frem til oppsigelsestidspunktet. Forhåndsbetalte gebyrer skal tilbakebetales 
forholdsmessig. Kunden skal få utbetalt pengene på kontoen med påløpte renter frem til 
oppsigelsestidspunktet, eller saldoen hvis rammeavtalen gjelder et forhåndsbetalt 
betalingsinstrument. 

 

§ 20.Kundens oppsigelse og heving 

(1) Kunden kan til enhver tid si opp rammeavtalen med mindre det er avtalt en 
oppsigelsesfrist, som ikke kan overstige én måned. 

(2) Rammeavtalen kan likevel fastsette at en konto ikke kan sies opp i en bestemt 
tidsperiode der det ikke kan foretas betalingstransaksjoner til eller fra kontoen. En slik 
betingelse kan ikke gjøres gjeldende dersom institusjonen endrer avtalevilkår til kundens 
skade, jf. § 18 annet ledd, og kunden sier opp rammeavtalen innen fire uker etter at 
varsel etter § 18 annet ledd er sendt til kunden. 

(3) Uten hensyn til hva som er avtalt i rammeavtalen, kan kunden heve avtalen dersom 
det fra institusjonens side foreligger vesentlig brudd på opplysningsplikten eller 
rammeavtalen. Krav om heving må fremsettes innen rimelig tid etter at kunden ble eller 
burde ha blitt klar over hevingsgrunnen. 

(4) Avsluttes en rammeavtale etter tredje ledd eller annet ledd annet punktum, har 
kunden rett til å få utbetalt pengene på kontoen med påløpte renter, eller saldoen hvis 
rammeavtalen gjelder et forhåndsbetalt betalingsinstrument, og uten fradrag for vederlag 
som nevnt i § 19 første ledd. Kunden har i disse tilfeller også rett til å få tilbakebetalt en 
forholdsmessig del av forhåndsbetalt periodeavgift. 
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§ 21.Institusjonens oppsigelse og heving 

(1) Dersom det er avtalt i rammeavtalen, kan institusjonen si opp rammeavtale inngått på 
ubestemt tid med minst to måneders varsel på samme måte som nevnt i § 15 tredje ledd 
dersom det foreligger saklig grunn og det ikke er avtalt bindingstid i samsvar med § 20 
annet ledd. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses. § 20 fjerde ledd gjelder tilsvarende. 

(2) Institusjonen kan skriftlig heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. 
Grunnen til hevingen skal opplyses. 

 

§ 22.Konto som ikke brukes 

(1) Er det ikke satt inn eller tatt ut noe på en innskuddskonto i løpet av ti år, skal 
institusjonen gi melding om kontoen i rekommandert brev til kontohaverens eller 
arvingenes sist kjente adresse. Meldingen skal opplyse om når foreldelsesfristen etter 
foreldelsesloven § 4 begynner å løpe, når fristen vil løpe ut, og hva som kreves for å 
avbryte fristen. 

(2) Nødvendige kostnader for å komme i kontakt med kontohaveren eller arvingene etter 
bestemmelsen i foreldelsesloven § 4 første ledd tredje punktum kan belastes kontoen. 

 

§ 23. Enkeltstående betalingstransaksjoner 

(1) Før kunden blir bundet av en avtale om en enkeltstående betalingstransaksjon som 
ikke omfattes av en rammeavtale, skal institusjonen på en lett tilgjengelig måte gi 
kunden opplysninger som nevnt i § 15 annet ledd bokstav b nr. 2 og 5 og bokstav c nr. 1. 
I tillegg skal institusjonen, når det er relevant, opplyse om den faktiske vekslingskursen 
eller referansevekslingskursen som skal anvendes ved transaksjonen. Når det er 
relevant, skal institusjonen også på en lett tilgjengelig måte gi andre relevante 
opplysninger som nevnt i § 15 annet ledd. Opplysningene skal gis på en klar og 
forståelig måte, på norsk eller et annet språk avtalt mellom partene. Dersom kunden ber 
om det, skal institusjonen gi opplysningene på papir eller annet varig medium. 
Opplysningsplikten kan oppfylles ved å gi kunden en kopi av avtaleutkast eller utkast til 
betalingsordre inneholdende opplysningene nevnt i første til tredje punktum. 

(2) Umiddelbart etter mottak av en betalingsordre skal betalerens institusjon gi eller stille 
til rådighet for betaleren opplysninger som nevnt i § 30 annet ledd. 

(3) Umiddelbart etter at betalingstransaksjonen er gjennomført, skal 
betalingsmottakerens institusjon uten ugrunnet opphold gi betalingsmottakeren 
opplysninger som nevnt i § 30 tredje ledd bokstav a, c og e. I tillegg skal institusjonen 
opplyse om beløpet for betalingstransaksjonen i den valuta midlene er stilt til rådighet for 
betalingsmottakeren, og om vekslingskursen benyttet av betalingsmottakerens 
institusjon og det mottatte beløp før valutaomregningen. 

(4) Dersom betalingsordren for en enkeltstående betalingstransaksjon gis ved bruk av et 
betalingsinstrument som omfattes av en rammeavtale med en annen institusjon, skal 
institusjonen som utfører transaksjonen, ikke gi opplysninger som allerede er gitt eller vil 
bli gitt kunden etter rammeavtalen med den andre institusjonen. 
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III. Bruk av konto, betalingstransaksjoner mv. 

§ 24. Disponering av konto. Samtykke til betalingstransaksjoner 

(1) Kunden kan bruke konto og betalingsinstrument til innskudd, uttak og andre 
betalingstransaksjoner i samsvar med rammeavtalen. 

(2) En betalingstransaksjon anses bare som autorisert dersom betaleren har gitt 
samtykke til transaksjonen. Samtykket kan gis før betalingstransaksjonen gjennomføres, 
eller, dersom det er avtalt mellom betaleren og dennes institusjon, etter 
gjennomføringen. 

(3) Samtykke til å gjennomføre en betalingstransaksjon eller gjentatte 
betalingstransaksjoner gis i den form og på den måte som er avtalt mellom betaleren og 
dennes institusjon. 

(4) Samtykket kan tilbakekalles, men ikke senere enn tidspunktene angitt i § 28. Et 
samtykke til å gjennomføre gjentatte betalingstransaksjoner kan tilbakekalles slik at 
fremtidige transaksjoner anses som uautoriserte, jf. også § 26 femte ledd. 

 

§ 24 a. Belastningsgrenser for betalingsinstrument. Sperring 

(1) Det kan avtales belastningsgrenser for et betalingsinstrument som benyttes til å 
samtykke til en betalingstransaksjon. 

(2) Institusjonen kan i rammeavtalen forbeholde seg rett til å sperre et 
betalingsinstrument av saklige grunner knyttet til betalingsinstrumentets sikkerhet eller 
mistanke om uautorisert eller svikaktig bruk. For betalingsinstrument det er knyttet kreditt 
til, kan institusjonen også forbeholde seg rett til å sperre instrumentet ved vesentlig 
forhøyet risiko for at betaleren ikke kan oppfylle sin betalingsforpliktelse. 

(3) Institusjonen skal på avtalt måte varsle kunden om sperring etter annet ledd og om 
årsaken til sperringen. Varsel skal gis før betalingsinstrumentet sperres, eller, dersom 
dette er umulig, umiddelbart etter sperringen, med mindre varsel ville skade saklig 
begrunnede sikkerhetshensyn eller stride mot lov eller bestemmelser fastsatt i medhold 
av lov. 

(4) Når årsaken til sperring er bortfalt, skal institusjonen oppheve sperringen av 
betalingsinstrumentet eller erstatte det med et nytt. 

  

 

§ 25.Kontohaver under vergemål 

(1) En mindreårig som har fylt 15 år, kan inngå avtale om innskuddskonto for midler han 
eller hun har rett til å disponere over, jf. vergemålsloven § 12. Den mindreårige kan selv 
disponere over en slik konto, med mindre institusjonen har fått melding fra fylkesmannen 
om at den mindreårige er fratatt rådigheten over midlene etter vergemålsloven § 12 
tredje ledd. 



 

161 
 

(2) Midler som etter vergemålsloven eller vedtak om vergemål bare kan disponeres av 
vergen eller fylkesmannen, skal ikke settes inn på konto som personen under vergemål 
har rett til å disponere over på egen hånd. 

(3) En verge kan inngå avtale om konto i den mindreåriges navn uten den andre vergens 
samtykke. Ved avtaleinngåelsen skal vergen opplyse om det finnes andre verger for den 
mindreårige. Dersom det finnes flere verger, skal institusjonen informere den andre 
vergen om opprettelsen av kontoen. 

(4) Har en kontohaver under vergemål flere verger, disponerer de kontoen i fellesskap 
med mindre de skriftlig har gitt melding om noe annet, fylkesmannen har besluttet at en 
av vergene skal disponere kontoen, jf. vergemålsloven § 18 fjerde ledd, eller en gaveyter 
eller arvelater har besluttet at arven eller gaven skal forvaltes på en bestemt måte, jf. 
vergemålsloven § 95. 

(5) Opplysninger som institusjonen etter loven her skal meddele kontohaveren, skal gis 
verge med mindre opplysningene gjelder midler personen under vergemål har rett til å 
disponere over på egen hånd. Kongen kan i forskrift fastsette at de samme 
opplysningene også skal gis fylkesmannen, eller at fylkesmannen skal gis en 
kontoutskrift for disse kontoene ved årets slutt. 
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser.  
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§ 1-3. (bestemmelsenes tvingende karakter)  
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§ 9-7. (endring av vilkårene)  
§ 9-8. (meldinger fra eller til medlemmene av en kollektiv forsikring)  

Del A. Avtaler om skadeforsikring (skadeforsikringsdelen). 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser. 

§ 1-1. (virkeområde for lovens del A) 

Lovens del A gjelder for avtaler om skadeforsikring. 

Med skadeforsikring menes forsikring mot skade på eller tap av ting, rettigheter eller andre 
fordeler, forsikring mot erstatningsansvar eller kostnader, og annen forsikring som ikke er 
personforsikring. 

I tvilstilfeller avgjør Kongen om en forsikring er skadeforsikring. 

Bestemmelsene i del A gjelder ikke for avtaler om gjenforsikring og kreditt og 
kausjonsforsikring. Kongen kan bestemme at loven heller ikke skal gjelde for andre liknende 
forsikringsbransjer.  

§ 1-2. (definisjoner) 

I lovens del A betyr  

(a) selskapet: den som ved avtalen påtar seg å yte forsikring,  

(b) forsikringstakeren: den som inngår en individuell eller kollektiv forsikringsavtale med selskapet,  

(c) sikrede: den som etter forsikringsavtalen vil ha krav på erstatning eller forsikringssum. I 

ansvarsforsikring er sikrede den hvis erstatningsansvar er dekket,  

(d) kollektiv forsikring: Forsikring hvor rettigheter og plikter for medlemmene av en gruppe blir 

fastlagt gjennom en avtale som forsikringstakeren inngår på vegne av eller til fordel for 

medlemmene. I tvilstilfeller avgjør Kongen om en forsikring er kollektiv,  

(e) sikkerhetsforskrift: et påbud i forsikringsavtalen om:  

(1) at sikrede skal sørge for bestemte anordninger eller treffe bestemte tiltak som er egnet til å 

forebygge eller begrense skade,  

(2) at sikrede eller andre ved bruk, oppbevaring eller vedlikehold av forsikringsgjenstanden skal 

ha bestemte kvalifikasjoner eller sertifikater,  

(3) at sikrede eller andre ved bruk, oppbevaring eller vedlikehold av forsikringsgjenstanden skal 

gå fram på bestemte angitte måter.  
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§ 1-3. (bestemmelsenes tvingende karakter) 

Når ikke annet er sagt, kan bestemmelsene i del A ikke fravikes til skade for den som utleder 
rett mot selskapet av forsikringsavtalen. 

Med unntak for ansvarsforsikring etter § 7-8 kan bestemmelsene likevel fravikes ved 
forsikring i tilknytning til næringsvirksomhet:  

(a) når forsikringen gjelder foretak som ved avtaleinngåelsen eller senere fornyelse oppfyller minst 

to av følgende vilkår:  

(1) har mer enn 250 ansatte,  

(2) har en salgsinntekt på minst 100 millioner kroner ifølge siste årsregnskap,  

(3) har eiendeler ifølge siste balanse på minst 50 millioner kroner.  

(b) når virksomheten hovedsakelig foregår i utlandet,  

(c) når forsikringen knytter seg til registreringspliktig skip, jf sjøloven § 11, eller til innretninger som 

nevnt i sjøloven § 33 første ledd og §§ 39 og 507,  

(d) når forsikringen knytter seg til luftfartøy, eller  

(e) når forsikringen gjelder varer under internasjonal transport, herunder transport til og fra norsk 

kontinentalsokkel.  

For forsikringssøkere som er omfattet av annet ledd, gjelder ikke bestemmelsene i § 3-10. 

§ 1-4. (forskrifter) 

Når det er nødvendig som følge av avtale med fremmed stat, kan Kongen gi supplerende 
bestemmelser til del A. 

Kapittel 2. Selskapets informasjonsplikt.  

§ 2-1. (informasjon i forbindelse med tegningen) 

I forbindelse med tegningen av en forsikring skal selskapet i nødvendig utstrekning legge 
forholdene til rette for at forsikringstakeren kan vurdere forsikringstilbudet. Herunder skal 
det gi opplysninger om det er vesentlige begrensninger i dekningen i forhold til det 
forsikringstakeren med rimelighet kan vente er dekket under vedkommende forsikring, om 
alternative dekningsformer og om tilleggsdekninger som det markedsfører. Gjelder 
tegningen flere forsikringer, skal det opplyses om premien for hver av forsikringene. 

Om selskapet tilbyr en forsikringstaker forsikring bare til en særlig høy premie, skal 
forsikringstakeren underrettes skriftlig om hvilke forhold som ligger til grunn for dette, og 
om de individuelle risikovurderingene som eventuelt er foretatt. Det skal også redegjøres for 
eventuell praksis i selskapet, bransjenormer, lov eller forskrift, som innebærer at kunden 
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etter en viss tid eller etter endrede forhold vil kunne søke den aktuelle forsikringen til en 
lavere premie. 

Hvis partene ikke kan velge hvilket lands lovgivning som skal gjelde for avtalen, skal 
selskapet dessuten opplyse om hvilken lovgivning som skal gjelde. Hvis partene kan velge 
lovgivning, skal selskapet opplyse hvilken lovgivning det foreslår skal gjelde. 

Selskapet skal også opplyse om reglene for å bringe tvister om forsikringsavtalen inn for en 
klagenemnd, jf § 20-1. 

Endret ved lover 24 juni 1994 nr. 40 (jf. EØS-avtalen vedlegg IX punkt 7a (dir 92/49) og 11 (dir 2002/83)), 
29 apr 2005 nr. 22 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 29 apr 2005 nr. 366), 27 juni 2008 nr. 65 (ikr. 1 jan 2009 iflg. 
res. 27 juni 2008 nr. 750).  

§ 2-2. (forsikringsbevis) 

Så snart avtalen er inngått og det er bestemt hvilke vilkår som skal gjelde for forsikringen, 
skal selskapet gi forsikringstakeren et skriftlig forsikringsbevis som fastslår at avtale er 
inngått, og som henviser til vilkårene. Sammen med beviset skal selskapet gi 
forsikringstakeren disse vilkårene. 

I forsikringsbeviset skal selskapet fremheve:  

(a) om det har forbeholdt seg at ansvaret først skal begynne å løpe når første premie er betalt, jf § 

3-1 første ledd,  

(b) hvilke forbehold det har tatt om begrensning av ansvaret i forbindelse med endring av risikoen, 

jf §§ 4-6 og 4-7,  

(c) hvilke sikkerhetsforskrifter det har fastsatt. Selskapet kan henvise til sikkerhetsforskrift gitt av 

andre hvis det er rimelig å kreve at forsikringstakeren kjenner til innholdet. I forsikringsbeviset 

skal det opplyses at selskapet på forespørsel vil gi forsikringstakeren et eksemplar av den 

forskriften det er henvist til,  

(d) frist for å gi melding om forsikringstilfellet, jf § 8-5 første ledd,  

(e) retten til å kreve nemndbehandling etter § 20-1, eller andre liknende ordninger som er etablert 

for å løse tvister.  

Har selskapet forsømt sin plikt til å gi informasjon i samsvar med annet ledd bokstavene a til 
d, kan det bare påberope seg vedkommende bestemmelse dersom forsikringstakeren eller 
sikrede likevel var kjent med vilkåret.  

§ 2-3. (tilsynsmyndighetens kontroll) 

Kongen bestemmer hvem som skal føre tilsyn med at informasjonsplikten etter del A blir 
oppfylt. Tilsynsmyndigheten kan gi nærmere regler om informasjonsplikten. 

Endret ved lov 29 apr 2005 nr. 22 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 29 apr 2005 nr. 366), endret paragrafnummeret 
fra § 2-4.  
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Kapittel 3. Forsikringsavtalen m m. 

§ 3-1. (ansvarstiden) 

Er ikke annet lovbestemt eller avtalt, begynner selskapets ansvar å løpe når 
forsikringstakeren eller selskapet har godtatt de vilkår som den annen part har stilt. 

Har selskapet sendt skriftlig aksept til forsikringstakeren, løper selskapets ansvar fra kl 0000 
den dag da aksepten ble sendt, dersom anmodning om forsikring var kommet til selskapet 
senest dagen før. 

Har forsikringstakeren sendt skriftlig anmodning om en bestemt forsikring, og er det på det 
rene at anmodningen uten videre ville ha blitt imøtekommet av selskapet, svarer selskapet 
allerede for forsikringstilfeller som inntreffer etter at det har mottatt anmodningen. 

Skal selskapets ansvar begynne å løpe en bestemt dag uten at tidspunktet er angitt, 
begynner ansvaret kl 0000. Gjelder en forsikring til en bestemt dag uten at tidspunktet er 
angitt, opphører ansvaret kl 2400.  

§ 3-2. (automatisk fornyelse) 

Gjelder forsikringen for et bestemt tidsrom på ett år eller mer, fornyes forsikringen 
automatisk for ett år ved utløpet av forsikringstiden, hvis ikke forsikringstakeren eller 
selskapet varsler om at forsikringen ikke skal fornyes etter reglene i §§ 3-4 og 3-5. 

Er det uttrykkelig avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden, gjelder 
ikke første ledd om automatisk fornyelse. 

Endret ved lov 29 apr 2005 nr. 22 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 29 apr 2005 nr. 366).  

§ 3-3. (informasjon ved fornyelse av forsikring mv.) 

Ved fornyelse av forsikringen skal selskapet sende informasjon som nevnt i § 2-1 til 
forsikringstakeren senest en måned før forsikringstidens utløp. Selskapet skal også minne 
om eventuelle særlige bruksbegrensninger eller sikkerhetsforskrifter som det har innført 
etter at forsikringen ble tegnet eller senest fornyet. Selskapet skal på en tydelig måte 
opplyse forsikringstakeren skriftlig om når fristen løper ut for å gi varsel som nevnt i § 3-4. 

Vil selskapet endre forsikringsavtalen i forbindelse med fornyelse, skal det sammen med 
premievarslet for den nye forsikringsperioden gi forsikringstakeren de nye vilkårene med en 
redegjørelse for de endringer som er gjort. En endring som det ikke er redegjort for på 
denne måten, kan selskapet ikke påberope. 

Tilføyd ved lov 29 apr 2005 nr. 22 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 29 apr 2005 nr. 366), tidligere § 3-3 ble ny § 3-7.  

§ 3-4. (varsel fra forsikringstakeren om at forsikringen ikke skal fornyes) 

Vil ikke forsikringstakeren at forsikringen skal fornyes automatisk, må han eller hun varsle 
selskapet innen forsikringstidens utløp. 



 

168 
 

§ 3-5. (varsel fra selskapet om at forsikringen ikke skal fornyes) 

Vil ikke selskapet at forsikringen skal fornyes automatisk, må det varsle forsikringstakeren 
om dette senest to måneder før forsikringstidens utløp. Varslet skal være skriftlig og 
grunngitt. I motsatt fall fornyes forsikringsforholdet for ett år. 

Selskapet kan bare unnlate å fornye en forsikring etter første ledd når det foreligger særlige 
grunner som gjør det rimelig å avbryte forsikringsforholdet. Selskapet skal i varslet orientere 
om adgangen til å kreve nemndbehandling etter § 20-1, eventuelt om andre muligheter for å 
få prøvd om selskapet har rett til å unnlate fornyelse. 

§ 3-6. (forsikringstakerens rett til å avbryte forsikringsforholdet) 

Forsikringstakeren kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring dersom 
forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner, eller for flytting av 
forsikringen til et annet selskap. 

Forsikringstakeren skal varsle selskapet med en frist på minst en måned. Ved flytting skal det 
i varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen. 

Ved kollektiv forsikring kan bestemmelsen i første ledd fravikes i forsikringsavtalen. 

§ 3-7. (selskapets rett til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden) 

Selskapet kan si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i §§ 4-3 og 8-1 femte ledd. 
For øvrig kan det bare si opp en løpende forsikring når det foreligger et særlig forhold som er 
bestemt angitt i vilkårene, og oppsigelse er rimelig. 

Oppsigelsen må foretas uten ugrunnet opphold etter at selskapet ble kjent med det forhold 
som medfører at det kan si opp forsikringen. Oppsigelsen skal skje skriftlig og være 
grunngitt. Er ikke en kortere frist fastsatt i loven, skal oppsigelsesfristen være minst to 
måneder. Selskapet skal i oppsigelsen gi orientering om adgangen til å kreve 
nemndbehandling etter § 20-1, eventuelt om andre muligheter for å få prøvd om 
oppsigelsen er lovlig. 

Det som er bestemt om oppsigelse i første ledd annet punktum, gjelder tilsvarende for 
forbehold om at forsikringen skal opphøre dersom en bestemt hendelse inntreffer. 

§ 3-8. (endring av vilkårene i forsikringstiden) 

Selskapet kan ikke ta forbehold om å endre vilkårene i forsikringstiden. 

§ 3-9. (oppgjøret når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden) 

Opphører forsikringen i forsikringstiden, skal forsikringstakeren godskrives overskytende 
premie. Dette gjelder selv om selskapet for øvrig er helt eller delvis fri for ansvar. Vilkårene 
skal inneholde regler om premieberegningen for disse tilfellene eller henvise til slike regler. 

Premien som skal godskrives forsikringstakeren, skal utgjøre en forholdsmessig andel av 
premien som den gjenstående forsikringstiden utgjør i antall hele måneder i forhold til den 
samlede forsikringstiden. Er risikoen vesentlig ujevnt fordelt i forsikringstiden, kan det 
fastsettes i vilkårene at det ved beregningen av premien som skal godskrives 
forsikringstakeren, skal tas hensyn til slike svingninger i risikoen. Kongen kan i forskrift gi 
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regler om når det kan fastsettes vilkår som nevnt i annet punktum, og om innholdet av slike 
vilkår. 

Selskapet kan ikke kreve gebyr for kostnader ved at forsikringen opphører i forsikringstiden. 

§ 3-10. (avslag på forsikring) 

Selskapet kan ikke uten saklig grunn nekte noen på vanlige vilkår en forsikring som selskapet 
ellers tilbyr allmennheten. 

Forhold som medfører en særlig risiko, skal regnes som saklig grunn, forutsatt at det er en 
rimelig sammenheng mellom den særlige risikoen og avslaget. Andre særlige forhold utgjør 
saklig grunn når de medfører at avslaget ikke kan regnes som urimelig overfor den enkelte. 

Forhold som det etter bestemmelse i eller i medhold av lov er forbudt å legge vekt på ved 
risikovurderinger i forsikring, kan ikke utgjøre saklig grunn. Det samme gjelder opplysninger 
som selskapet etter bestemmelse i eller i medhold av lov er avskåret fra å kreve fra 
forsikringstakeren eller den sikrede. 

Forsikringssøkeren skal uten ugrunnet opphold underrettes skriftlig om avslaget og om 
begrunnelsen for det. Dette gjelder også ved muntlige henvendelser til selskapet. 
Begrunnelsen skal angi hvilke forhold som ligger til grunn for avslaget, herunder de 
individuelle risikovurderingene som eventuelt er foretatt. Det skal også redegjøres for 
eventuell praksis i selskapet, bransjenormer, lov eller forskrift, som innebærer at 
forsikringssøkeren etter en viss tid eller etter endrede forhold vil kunne søke den aktuelle 
forsikringen uten å få et tilsvarende avslag. 

Underretningen om avslag skal inneholde opplysninger om reglene for å bringe tvister om 
forsikringsavtalen inn for en klagenemnd, jf. § 20-1, samt opplysning om tidsfristen i sjette 
ledd. 

En forsikringssøker som vil påberope seg at det foreligger en ulovlig forsikringsnektelse, må 
gi selskapet skriftlig melding om dette eller bringe saken inn for en klagenemnd som nevnt i 
femte ledd innen seks måneder etter at forsikringssøkeren mottok skriftlig underretning om 
avslaget. 

Kapittel 4. Alminnelige forutsetninger for selskapets ansvar. 

§ 4-1. (forsikringstakerens plikt til å gi opplysninger om risikoen) 

I forbindelse med inngåelsen eller fornyelse av en forsikringsavtale kan selskapet be om 
opplysninger om forhold som kan ha betydning for dets vurdering av risikoen. 
Forsikringstakeren skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. 
Forsikringstakeren skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som han eller 
hun må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering av risikoen. Ved innhenting 
av helseopplysninger gjelder § 13-1, § 13-1 a, § 13-1 b og § 13-1 c tilsvarende. 

Blir forsikringstakeren klar over at han eller hun har gitt uriktige eller ufullstendige 
opplysninger om risikoen, skal forsikringstakeren uten ugrunnet opphold melde fra til 
selskapet om dette. 
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§ 4-2. (nedsettelse av selskapets ansvar når opplysningsplikten er forsømt) 

Har forsikringstakeren svikaktig forsømt opplysningsplikten etter § 4-1, og er det inntruffet 
et forsikringstilfelle, er selskapet uten ansvar overfor forsikringstakeren. 

Har forsikringstakeren ellers forsømt sin opplysningsplikt, og det ikke bare er lite å legge ham 
eller henne til last, kan selskapets ansvar overfor forsikringstakeren settes ned eller falle 
bort. 

Ved avgjørelsen etter annet ledd skal det tas hensyn til hvilken betydning feilen har hatt for 
selskapets vurdering av risikoen, til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers.  

§ 4-3. (selskapets rett til å si opp forsikringen når det har fått uriktige opplysninger) 

Blir selskapet kjent med at de opplysninger det har fått om risikoen er uriktige eller 
ufullstendige på noe vesentlig punkt, kan det si opp forsikringen med 14 dagers varsel. § 3-7 
annet ledd får tilsvarende anvendelse. Har forsikringstakeren opptrådt svikaktig, kan 
selskapet likevel si opp denne og andre forsikringsavtaler det har med forsikringstakeren 
med øyeblikkelig virkning. 

§ 4-4. (begrensning av selskapets rett til å påberope seg mangelfulle opplysninger) 

Selskapet kan ikke påberope seg at det har fått uriktige eller ufullstendige opplysninger 
dersom det kjente eller burde ha kjent til dette forhold da det fikk opplysningene. Det 
samme gjelder dersom det forhold som opplysningene gjaldt, var uten betydning for 
selskapet, eller senere har opphørt å ha betydning. Er det utvist svik, gjelder begrensningen i 
første punktum bare dersom selskapet var klar over at de opplysningene det fikk, var uriktige 
eller ufullstendige.  

§ 4-5. (ansvarsbegrensning på grunn av forhold som ikke kan opplyses) 

Er selskapet av særlige grunner avskåret fra å få opplysninger om et bestemt forhold, kan 
det ta forbehold om ansvarsfrihet eller ansvarsbegrensning knyttet til dette forholdet. Kan 
spørsmålet avklares innen en viss tid, gjelder forbeholdet bare for dette tidsrommet.  

§ 4-6. (ansvarsbegrensning på grunn av endring av risikoen) 

Selskapet kan ta forbehold om at det skal være helt eller delvis uten ansvar dersom et 
bestemt angitt forhold av vesentlig betydning for risikoen blir endret. Et slikt forbehold kan 
ikke gjøres gjeldende dersom sikrede verken visste eller burde vite at forholdet ble endret, 
eller dersom forsikringstilfellet ikke skyldes det endrede forhold.  

§ 4-7. (forbehold om å sette ned erstatningen ved endring av risikoen) 

Selskapet kan ta forbehold om at dets ansvar for forsikringstilfelle skal bli forholdsmessig 
satt ned dersom premieberegningen uttrykkelig er gjort avhengig av hvordan 
forsikringsgjenstanden blir brukt, at det er gjennomført visse sikkerhetstiltak e l, og det er 
skjedd en endring som betinger høyere premie. 

Et forbehold som nevnt i første ledd, kan ikke gjøres gjeldende dersom forsikringstilfellet 
ikke skyldes endringen. Det kan heller ikke gjøres gjeldende dersom sikrede verken har 
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foretatt eller samtykket i endringen, og sikrede har tatt rimelige skritt for å varsle selskapet 
så snart han eller hun har fått vite om den.  

§ 4-8. (overtredelse av sikkerhetsforskrifter) 

Selskapet kan ta forbehold om at det skal være helt eller delvis uten ansvar dersom en 
sikkerhetsforskrift er overtrådt, jf § 1-2 bokstav e. Et slikt forbehold kan ikke gjøres 
gjeldende dersom det ikke er noe eller bare lite å legge sikrede til last, eller dersom 
forsikringstilfellet ikke skyldes overtredelsen. Selv om selskapet etter denne bestemmelsen 
kan gjøre gjeldende at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, kan det likevel pålegges delvis 
ansvar under hensyn til arten av den sikkerhetsforskrift som er overtrådt, skyldgraden, 
skadeforløpet og forholdene ellers.  

§ 4-9. (sikredes fremkalling av forsikringstilfellet) 

Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig. Er det ikke 
utvist svik, kan selskapet likevel pålegges delvis ansvar. § 4-12 gjelder i så fall tilsvarende. 

Har sikrede ved annen forsikring enn ansvarsforsikring grovt uaktsomt fremkalt 
forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det 
legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus, og forholdene 
ellers. 

Selskapet kan ikke påberope seg at sikrede har fremkalt forsikringstilfellet ved en 
uaktsomhet som ikke er grov. 

I motorvognforsikring kan selskapet uten hinder av bestemmelsene i første, annet og tredje 
ledd ta forbehold om ansvarsfrihet for forsikringstilfelle som sikrede har voldt mens han eller 
hun kjørte vognen under selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet berusende eller 
bedøvende middel. Det samme gjelder for forsikringstilfelle som er voldt av en annen mens 
denne kjørte vognen i slik tilstand, dersom sikrede har medvirket til vognens bruk enda han 
eller hun visste eller måtte forstå at føreren var påvirket. Forbehold om ansvarsfrihet som 
nevnt i dette leddet kan likevel settes helt eller delvis til side dersom det må antas at 
forsikringstilfellet ville ha inntruffet selv om vognføreren ikke hadde vært påvirket, eller 
dersom det ellers ville virke urimelig om selskapet skulle være fri for ansvar. Hadde føreren 
større alkoholkonsentrasjon i blodet enn 0,5 promille eller en alkoholmengde i kroppen som 
kan føre til så stor alkoholkonsentrasjon i blodet, eller større alkoholkonsentrasjon i 
utåndingsluften enn 0,25 milligram per liter luft, regnes føreren i alle tilfeller for påvirket av 
alkohol i forhold til bestemmelsen her. 

Selskapet kan ikke påberope seg reglene i denne paragrafen dersom sikrede eller en person 
som etter § 4-11 skal likestilles med sikrede, på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne 
forstå rekkevidden av sin handling. 

§ 4-10. (sikredes plikt til å avverge og gi melding om forsikringstilfelle) 

Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller er et forsikringstilfelle 
inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes av ham eller henne for å 
avverge eller begrense tapet. 
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Må sikrede forstå at selskapet kan få et regresskrav mot tredjeperson, skal sikrede gjøre det 
som er nødvendig for å sikre kravet inntil selskapet selv kan vareta sitt tarv. 

Er forsikringstilfellet inntruffet, skal sikrede uten ugrunnet opphold melde fra til selskapet. 

Er det oppstått skade eller tap som følge av at sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har satt 
til side sine plikter etter første, annet eller tredje ledd, kan selskapets ansvar settes ned eller 
falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet og forholdene 
ellers.  

§ 4-11. (handlinger og unnlatelser fra sikredes slektninger, hjelpere og liknende personer) 

Ved forsikring som ikke har tilknytning til næringsvirksomhet, kan det ikke avtales at sikrede 
skal kunne tape sin rett til erstatning som følge av handlinger eller unnlatelser fra sikredes 
slektninger, hjelpere og andre liknende personer som sikrede har tilknytning til. 

Uten hinder av regelen i første ledd kan det avtales at selskapet  

(a) ved forsikring av motorvogner, fartøyer, luftfartøyer og husdyr skal kunne påberope seg 

handlinger og unnlatelser fra en person som med sikredes samtykke er ansvarlig for 

forsikringsgjenstanden,  

(b) ved forsikring av bolig, privat fritidssted og innbo skal kunne påberope seg handlinger og 

unnlatelser fra sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede, eller fra personer som sikrede 

lever sammen med i et fast etablert forhold.  

Ved forsikring i tilknytning til næringsvirksomhet kan det, med den begrensning som følger 
av § 7-3 første ledd, avtales at sikrede helt eller delvis skal kunne tape sin rett til erstatning 
som følge av handlinger eller unnlatelser fra nærmere angitte personer eller persongrupper.  

§ 4-12. (hensynet til sikredes livsforhold) 

Ved vurderingen av om selskapets ansvar skal settes ned eller falle bort etter reglene i dette 
kapitlet, skal det ved forsikring av bolig, innbo og andre gjenstander som nevnt i lov 8. juni 
1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett § 2-3 første ledd bokstavene a og b tas 
hensyn til hvilken virkning en avkortning vil få for sikrede eller for andre personer som er 
økonomisk avhengige av sikrede.  

§ 4-13. (handlinger foretatt for å avverge skade på person eller eiendom) 

Selskapet kan ikke påberope seg reglene i §§ 4-7 til 4-11 dersom den handling det er tale om, 
tok sikte på å forebygge skade på person eller eiendom, og handlingen etter de foreliggende 
forhold måtte anses som forsvarlig.  

§ 4-14. (selskapets plikt til å si fra om at det vil bruke sine rettigheter) 

Hvis selskapet vil gjøre gjeldende at det etter en av reglene i dette kapitlet er helt eller delvis 
fri for ansvar eller har rett til å si opp forsikringen, skal det gi forsikringstakeren eller sikrede 
skriftlig beskjed om sitt standpunkt. Beskjeden skal gis uten ugrunnet opphold etter at 
selskapet ble kjent med det forhold som medfører at regelen kan anvendes. I denne 
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forbindelse skal selskapet også gi orientering om adgangen til å kreve nemndbehandling 
etter § 20-1, eventuelt om andre muligheter for å få prøvd saken utenfor domstolene. 

Forsømmer selskapet å gi slik beskjed, mister det retten til å påberope seg forholdet.  

Kapittel 5. Premien. 

§ 5-1. (forfallstid, første premievarsel) 

Dersom premiebetaling ikke er et vilkår for at selskapets ansvar skal begynne å løpe, forfaller 
premien ved påkrav i samsvar med forsikringsavtalen. Betalingsfristen skal være minst en 
måned fra den dag selskapet har sendt premievarsel til forsikringstakeren. Har selskapets 
ansvar begynt å løpe, fortsetter det å løpe selv om betaling ikke skjer innen fristen.  

§ 5-2. (forsinket premiebetaling, senere premievarsler) 

Dersom premien ikke er betalt ved utløpet av betalingsfristen etter § 5-1, og selskapets 
ansvar løper, må selskapet for å bli fri for ansvar sende et nytt premievarsel med minst 14 
dagers betalingsfrist fra avsendelsen. Varslet skal klart angi at forsikringen opphører dersom 
premien ikke blir betalt innen den oppgitte fristen. 

Godtgjøres det at forsikringstakeren ikke har kunnet betale før fristens utløp på grunn av 
uforutsette hindringer som ikke kan bebreides forsikringstakeren, løper selskapets ansvar i 
inntil tre måneder etter utløpet av fristen. 

Betales premien i andre tilfeller enn nevnt i annet ledd etter utløpet av fristen i første ledd, 
anses betalingen som en anmodning om en ny forsikring. § 3-1 tredje ledd gjelder 
tilsvarende, likevel slik at selskapet først svarer fra dagen etter at premien er betalt.  

§ 5-3. (når betaling skal anses å ha skjedd) 

Selv om selskapet ikke har mottatt et premiebeløp, skal betaling i forhold til forfallsreglene i 
dette kapitlet anses å være skjedd når  

(a) penger, sjekk eller annen anvisning er sendt til selskapet i posten eller ved telegram,  

(b) beløpet er innbetalt til et postkontor eller en bank, eller  

(c) et betalingsoppdrag er sendt til en bank.  

Endret ved lov 22 nov 1996 nr. 67 (ikr. 1 des 1996).  

Kapittel 6. Alminnelige regler om selskapets ansvar. 

§ 6-1. (erstatningsberegningen) 

Når ikke annet er bestemt i forsikringsavtalen, har sikrede krav på full erstatning for sitt 
økonomiske tap. 

Skal erstatningen utmåles etter reparasjons- eller gjenanskaffelseskostnad, kan sikrede kreve 
erstatning for slik kostnad selv om reparasjon eller gjenanskaffelse ikke blir foretatt. Dette 
gjelder ikke dersom noe annet fremgår av vilkårene. 
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Sikrede kan kreve erstatningen utbetalt i penger, når ikke annet framgår av vilkårene.  

§ 6-2. (taksert forsikringsverdi) 

Avtale om at et nærmere angitt tap skal erstattes med et bestemt beløp, kan settes til side 
etter krav fra selskapet bare dersom forsikringstakeren har gitt misvisende opplysninger om 
forhold av betydning for verdsettelsen. Reglene i §§ 4-1 til 4-5 og 4-14 gjelder tilsvarende. 

Endret ved lov 24 jan 1997 nr. 14.  

§ 6-3. (tapet dekkes av flere forsikringer) 

Dekkes samme tap av flere forsikringer, kan sikrede velge hvilke forsikringer han eller hun vil 
bruke, inntil sikrede har fått den erstatning han eller hun i alt har krav på. 

Er flere selskaper ansvarlige for sikredes tap etter første ledd, utliknes erstatningen 
forholdsmessig mellom selskapene etter omfanget av det enkelte selskaps ansvar for tapet, 
når ikke annet er avtalt mellom selskapene.  

§ 6-4. (selskapets ansvar for redningskostnader) 

Selskapet svarer for skade, ansvar, utgifter og annet tap som sikrede er påført under forhold 
som nevnt i § 4-10, når hensikten med tiltakene var å avverge eller begrense tap som faller 
inn under forsikringen, og tiltakene hadde en ekstraordinær karakter og måtte anses som 
forsvarlige. Det samme gjelder slikt tap påført en person som etter § 4-11 hadde plikt til å 
foreta redningstiltak. 

Dersom sikrede plikter å dekke tap påført en tredjeperson ved tiltak som nevnt i første ledd, 
gjelder § 7-6 for tredjepersons krav.  

Kapittel 7. Tredjepersons rett etter forsikringsavtalen. 

§ 7-1. (hvem en forsikring gjelder til fordel for) 

Ved forsikring som ikke har tilknytning til næringsvirksomhet, gjelder forsikringen til fordel 
for forsikringstakeren, ektefellen og andre som er medlem av den faste husstand. 

Ved forsikring av fast eiendom gjelder forsikringen til fordel for forsikringstakeren og for 
innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett. 

Ved forsikring av løsøre som kan registreres særskilt i et realregister (panteloven § 1-1 fjerde 
ledd), driftstilbehør (panteloven § 3-4 annet ledd, jf § 5-4 første og annet ledd) og varelager 
(panteloven § 3-11 annet ledd, jf § 5-4 siste ledd), gjelder bestemmelsene i annet ledd 
tilsvarende, såfremt retten er tinglyst eller registrert i vedkommende register. 

Bestemmelsene i første til tredje ledd kan fravikes ved avtale.  

§ 7-2. (eierskifte) 

Skifter den ting forsikringen er knyttet til eier, og ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen 
også til fordel for den nye eier. Ved forsikring som nevnt i § 7-1 annet og tredje ledd gjelder 
dette selv om retten ikke er tinglyst eller registrert. Er det avtalt at forsikringen skal falle bort 
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om tingen skifter eier, svarer selskapet likevel for forsikringstilfeller som inntrer innen 
fjorten dager etter eierskiftet. 

Det som er bestemt i første ledd gjelder ikke hvor den nye eier har tegnet forsikring, og ved 
husdyrforsikring.  

§ 7-3. (medforsikredes vern mot selskapets innsigelser) 

Overfor en som er medforsikret etter § 7-1, jf § 7-2, kan selskapet ikke gjøre gjeldende at det 
er uten ansvar i forhold til forsikringstakeren eller en annen medforsikret på grunn av en 
handling eller unnlatelse som skal bedømmes etter reglene i kapittel 4 eller § 8-1. 

Selskapet kan likevel overfor medforsikret ektefelle og husstandsmedlem, jf § 7-1 første 
ledd, påberope seg et forbehold som nevnt i § 4-11 annet ledd. 

I forhold til rettighetshaver i løsøre som er medforsikret etter § 7-1 tredje ledd, jf § 7-2, kan 
bestemmelsene i første ledd fravikes ved avtale.  

§ 7-4. (medforsikredes stilling for øvrig) 

Er forsikringsavtalen endret, oppsagt eller bortfalt, gjelder dette ikke i forhold til 
medforsikrede etter § 7-1 annet og tredje ledd, hvis ikke selskapet har varslet vedkommende 
særskilt om forholdet med en måneds frist. 

Selskapet kan ikke med bindende virkning for medforsikrede etter § 7-1 annet og tredje ledd 
forhandle med forsikringstakeren om forsikringsoppgjøret eller utbetale erstatning til 
forsikringstakeren. De medforsikrede kan likevel ikke motsette seg at hele erstatningen 
utbetales til forsikringstakeren, når skaden er utbedret eller det er stilt betryggende 
sikkerhet for at erstatningen vil bli brukt til utbedring av skaden. De medforsikrede kan 
heller ikke motsette seg at erstatningen settes inn i bank hvor den disponeres av 
forsikringstakeren og medforsikrede i fellesskap. 

Bestemmelsene i annet ledd får anvendelse i forhold til medforsikrede etter §§ 7-1 første 
ledd og 7-2, hvis de har meldt seg til selskapet.  

§ 7-5. (avtalt medforsikredes stilling) 

Gjelder forsikringen ellers til fordel for andre enn forsikringstakeren, får § 7-3 første ledd og 
§ 7-4 tilsvarende anvendelse når ikke annet er avtalt.  

§ 7-6. (skadelidtes stilling ved ansvarsforsikring) 

Dekker forsikringen sikredes erstatningsansvar, kan skadelidte kreve erstatning direkte fra 
selskapet. Selskapet og sikrede har plikt til på forespørsel å opplyse skadelidte om det 
foreligger ansvarsforsikring. 

Fremsettes krav om erstatning mot selskapet, skal dette varsle sikrede uten ugrunnet 
opphold og holde sikrede underrettet om den videre behandlingen av kravet. Selskapets 
innrømmelser overfor skadelidte binder ikke sikrede. 

Blir selskapet saksøkt, kan det kreve at skadelidte saksøker sikrede i samme sak. 
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Selskapet kan gjøre gjeldende de innsigelser mot kravet som sikrede har i forhold til 
skadelidte. Selskapet kan også gjøre gjeldende sine innsigelser overfor sikrede, hvis ikke 
innsigelsene knytter seg til sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntrådt. 

Søksmål mot selskapet etter denne paragraf må anlegges i Norge, hvis ikke noe annet følger 
av Norges folkerettslige forpliktelser. 

Bestemmelsene i denne paragrafen hindrer ikke at en næringsdrivende overfor sikrede 
frafaller sin rett til å kreve erstatning for skade i næring direkte fra selskapet. Slik avtale er 
likevel uten rettsvirkning ved sikredes insolvens. 

§ 7-7. (skadelidtes stilling ved tvungen ansvarsforsikring) 

Har forsikringstakeren tegnet ansvarsforsikring for å oppfylle pålegg gitt i eller i medhold av 
lov (tvungen ansvarsforsikring), gjelder § 7-6 tilsvarende i den utstrekning skadelidtes stilling 
ikke er særskilt regulert. 

Selskapet kan likevel ikke gjøre gjeldende innsigelser som det kunne ha gjort gjeldende mot 
forsikringstakeren eller sikrede, dersom det vet eller bør vite at det dreier seg om en 
tvungen ansvarsforsikring. Er en tvungen ansvarsforsikring oppsagt eller på annen måte 
bortfalt, får dette virkning i forhold til skadelidte en måned etter at vedkommende 
myndighet har mottatt varsel om forholdet.  

§ 7-8. (skadelidtes stilling ved ansvarsforsikring i tilknytning til større næringsvirksomhet 

m v) 

Hvis forsikring som nevnt i § 1-3 annet ledd dekker sikredes erstatningsansvar, er selskapet 
ansvarlig overfor skadelidte for at erstatningen ikke blir utbetalt til sikrede før denne 
godtgjør at skadelidte har fått dekning for sitt krav. Sikredes krav mot selskapet kan ikke 
være gjenstand for rettsforfølging til dekning av annet krav enn erstatningskravet. 

Er sikrede insolvent, gjelder bestemmelsene i §§ 7-6 og 7-7, jf § 8-3 annet og tredje ledd. 

Bestemmelsene i denne paragrafen kan ikke fravikes til skade for skadelidte.  

Kapittel 8. Erstatningsoppgjør, foreldelse m v. 

§ 8-1. (sikredes opplysningsplikt ved skadeoppgjør) 

Ved oppgjør skal sikrede gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for 
sikrede, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen. 

Dersom selskapet ber om samtykke til innhenting av taushetsbelagte opplysninger fra en 
tredjeperson, skal samtykket begrenses til det som trengs på hvert trinn i saken. Samtykket 
skal oppfylle kravene i personopplysningsloven § 2 nr. 7. 

Selskapet skal på forespørsel gi den som fremmer krav, innsyn i opplysninger om saken og 
medisinske vurderinger det har utarbeidet eller innhentet i saken, med mindre det er 
påkrevd å hemmeligholde opplysningene eller vurderingene av hensyn til forebygging, 
etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger. 
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Gir sikrede ved skadeoppgjøret bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger som sikrede 
vet eller må forstå kan føre til at sikrede får utbetalt en erstatning han eller hun ikke har krav 
på, mister sikrede ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre 
forsikringsavtaler i anledning samme hendelse. Hvis sikredes forhold bare er lite 
klanderverdig, bare angår en liten del av kravet, eller hvis det ellers foreligger særlige 
grunner, kan sikrede likevel få delvis erstatning. § 4-14 gjelder tilsvarende. 

I tilfeller som nevnt i fjerde ledd kan selskapet si opp enhver forsikringsavtale det har med 
sikrede med en ukes varsel. § 3-7 annet ledd første, annet og fjerde punktum gjelder 
tilsvarende. 

§ 8-2. (fastsetting og utbetaling av erstatning) 

Erstatningen skal utbetales så snart selskapet har hatt rimelig tid til å klarlegge 
ansvarsforholdet og beregne erstatningen. 

Er det på et tidligere tidspunkt på det rene at selskapet i hvert fall skal betale en del, skal 
selskapet utbetale et tilsvarende forskudd. 

Kongen kan i forskrift gi regler om saksbehandlingen og kostnadsfordelingen ved taksering 
av skade i forbindelse med skadeoppgjør. 

§ 8-3. (selskapets adgang til å motregne i erstatningen) 

I en erstatning som tilfaller forsikringstakeren, har selskapet bare rett til å motregne med 
forfalt premie fra samme eller andre forsikringsforhold med selskapet. 

I erstatning som tilfaller en medforsikret tredjeperson eller en skadelidt under en 
ansvarsforsikring, kan selskapet bare motregne med premie fra samme forsikringsforhold 
som er forfalt i løpet av de siste to år før erstatningsutbetalingen. Motregning kan bare skje 
for beløp som ikke kan dekkes ved motregning etter første ledd. Er det flere medforsikrede 
eller skadelidte som har krav på erstatning, fordeles motregningen med forholdsmessige 
beløp på hver enkelt. 

Ved tvungen ansvarsforsikring gjelder § 7-7 annet ledd første punktum tilsvarende for 
selskapets motregningsrett overfor skadelidte.  

§ 8-4. (renter av erstatningen) 

Sikrede har krav på rente av sitt tilgodehavende når det er gått to måneder etter at melding 
om forsikringstilfellet ble sendt til selskapet. 

Skal selskapet erstatte sikredes utlegg, inntrer renteplikten tidligst to måneder etter at 
utlegget er gjort. Som utlegg etter forrige punktum regnes også erstatning for gjenoppføring 
ved brannforsikring. For den del av erstatningen som skal utbetales uavhengig av 
gjenoppføring, gjelder første ledd. 

Skal selskapet erstatte sikredes avbruddstap eller tidstap, inntrer renteplikten først en 
måned etter utløpet av den periode selskapet svarer for. 

Forsømmer sikrede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter som nevnt i § 8-1 første 
ledd, kan han eller hun ikke kreve rente for den tid som går tapt ved dette. Det samme 
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gjelder hvis sikrede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør. Renteplikten opphører også 
når selskapet setter erstatningsbeløpet inn i bank i samsvar med § 7-4 annet ledd siste 
punktum. 

For renten gjelder ellers lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m m 
§§ 2 annet ledd og 3. 

Renter skal betales selv om forsikringssummen dermed overskrides. Forsikringsvilkårene skal 
gjøre oppmerksom på retten til rente etter denne paragrafen.  

§ 8-5. (frist for å gi melding om forsikringstilfellet og for å foreta rettslige skritt) 

Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år 
etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. 

Avslår selskapet et krav om erstatning helt eller delvis, mister sikrede retten til erstatningen 
dersom ikke sak er anlagt eller nemndbehandling krevd etter § 20-1 eller etter §§ 2 eller 3 i 
lov 16 juni 1989 nr 70 om naturskadeforsikring innen seks måneder etter at sikrede fikk 
skriftlig melding om avslaget. Meldingen må angi fristens lengde, hvordan den avbrytes og 
følgen av at den oversittes. Foreldelsesloven 18. mai 1979 nr. 18 § 10 nr. 2 og 4 gjelder 
tilsvarende. 

§ 8-6. (foreldelse) 

Krav på erstatning foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det 
kalenderår da sikrede fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Kravet 
foreldes likevel senest 10 år etter utløpet av det kalenderår da forsikringstilfellet inntraff. 
Har selskapet sendt sikrede slik melding som nevnt i § 8-5 annet ledd, inntrer foreldelse 
tidligst ved utløpet av den fastsatte fristen. 

Ved ansvarsforsikring foreldes selskapets ansvar etter de samme regler som gjelder for 
sikredes erstatningsansvar, jf likevel tredje ledd. 

Krav som er meldt til selskapet før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes tidligst seks måneder 
etter at sikrede, eller skadelidte (jf §§ 7-6 og 7-7), har fått særskilt skriftlig melding om at 
foreldelse vil bli påberopt. Meldingen må angi hvordan foreldelse avbrytes. 
Foreldelsesfristen forlenges ikke etter bestemmelsen her dersom det er gått mer enn 10 år 
fra kravet ble meldt til selskapet. Medfører første punktum ved ansvarsforsikring at 
skadelidtes krav mot sikrede foreldes før kravet mot selskapet, består likevel selskapets 
ansvar overfor skadelidte. 

For øvrig gjelder reglene i foreldelsesloven 18. mai 1979 nr. 18. Fristen i første ledd tredje 
punktum kan likevel ikke forlenges etter lovens § 10. 

Endret ved lover 24 jan 1997 nr. 14, 26 juni 1998 nr. 46 (ikr. 1 okt 1998 iflg. res. 26 juni 1998 nr. 600 med 
virkning bare for krav som er meldt til forsikringsselskapet etter ikrafttredelsestidspunktet).  

Kapittel 9. Særlige regler om kollektive forsikringer. 
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§ 9-1. (forholdet til loven for øvrig) 

Når ikke annet følger av reglene i dette kapitlet, gjelder reglene i loven ellers for kollektive 
forsikringer så langt de passer.  

§ 9-2. (hva en kollektiv forsikringsavtale skal inneholde) 

En avtale om kollektiv forsikring skal inneholde vilkårene, eller regler om hvordan vilkårene 
skal fastsettes. 

Avtalen skal dessuten fastsette:  

(a) hvem som er eller kan bli medlemmer etter avtalen,  

(b) om det er adgang til å reservere seg mot medlemskap,  

(c) hvordan man skal forholde seg for å bli medlem, reservere seg mot å bli medlem dersom det er 

adgang til det, eller tre ut av ordningen,  

(d) om det skal føres fortegnelse over medlemmene, og om fortegnelsen i så fall skal føres av 

forsikringstakeren eller av selskapet,  

(e) om premien skal betales til selskapet av forsikringstakeren eller av de enkelte medlemmer,  

(f) forsikringstakerens plikter i forbindelse med melding til eller fra medlemmene, og  

(g) hvilke vilkår som må være oppfylt for at forsikringen skal bli effektiv eller skal kunne 

opprettholdes.  

§ 9-3. (informasjon om forsikringen) 

Når forsikringsordningen er etablert, og senere med passende mellomrom, skal selskapet og 
forsikringstakeren på forsvarlig måte sørge for at de som er eller kan bli medlemmer, blir 
orientert om forhold som er nevnt i § 9-2 og om tilleggsdekninger det kan være aktuelt for 
medlemmene å tegne. Hvis vilkårene ikke går fram av forsikringsavtalen, skal det også 
orienteres om dem. Bruksbegrensninger, sikkerhetsforskrifter og frist for å gi melding om 
forsikringstilfellet, jf § 2-2 bokstavene b til d skal særlig fremheves.  

§ 9-4. (forsikringsbevis) 

Blir det i henhold til § 9-2 annet ledd bokstav d ført fortegnelse over medlemmene, skal den 
som fører fortegnelsen, uten ugrunnet opphold sørge for at enhver som blir medlem får 
forsikringsbevis og de vilkår som gjelder for forsikringen. 

Overfor den som har fått forsikringsbevis kan det ikke gjøres gjeldende at han eller hun ikke 
fyller vilkårene for å være medlem av forsikringsordningen, eller at han eller hun ikke har 
krav på de ytelsene som fremgår av beviset. Dette gjelder likevel ikke dersom det klart går 
frem av beviset at han eller hun ikke fyller vilkårene eller ikke har krav på ytelsene. Heller 
ikke gjelder det hvis selskapet kan si seg helt eller delvis fri for ansvar etter reglene i § 4-2, 
eller hvis det er gitt varsel om opphør eller endring etter § 9-6.  
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§ 9-5. (når selskapets ansvar begynner å løpe) 

Dersom ikke annet er avtalt eller følger av forholdet, begynner selskapets ansvar å løpe når 
avtalen er inngått. 

For et medlem som senere kommer til, trer forsikringen i kraft når det i samsvar med avtalen 
er sendt melding eller betalt premie, eller, om melding ikke er påkrevd, når vedkommende 
fyller vilkårene for å være medlem. 

§ 3-1 fjerde ledd gjelder tilsvarende.  

§ 9-6. (forsikringens opphør) 

Når et medlem av en kollektiv forsikring der det føres fortegnelse over medlemmene, trer ut 
av den gruppe som avtalen omfatter, opphører forsikringen for medlemmets vedkommende 
tidligst 14 dager etter at skriftlig påminnelse er sendt fra selskapet eller forsikringstakeren. I 
en forsikring hvor det ikke føres fortegnelse, eller hvor påminnelse som nevnt i forrige 
punktum ikke blir sendt, opphører forsikringen tidligst to måneder etter at medlemmet 
trådte ut av gruppen. Første og annet punktum gjelder ikke dersom medlemmet har tegnet 
annen forsikring eller gått inn i tilsvarende annen kollektiv forsikringsordning. 

Dersom forsikringstakeren eller selskapet sier opp eller unnlater å fornye forsikringen, eller 
dersom selskapets ansvar opphører å løpe på grunn av forsikringstakerens manglende 
premiebetaling, skal det sendes skriftlig melding til medlemmer som det er ført fortegnelse 
over, eller de skal varsles på annen forsvarlig måte. For det enkelte medlem opphører 
forsikringen i så fall tidligst en måned etter at melding er sendt eller medlemmet på annen 
måte er blitt kjent med forholdet. Første ledd tredje punktum gjelder tilsvarende. 

Reglene i denne paragrafen gjelder ikke ved forsikring som etter sitt formål bare skal gjelde i 
et begrenset tidsrom.  

§ 9-7. (endring av vilkårene) 

Dersom vilkårene for forsikringen blir endret til skade for medlemmene, gjelder reglene i § 
9-6 annet ledd tilsvarende.  

§ 9-8. (meldinger fra eller til medlemmene av en kollektiv forsikring) 

Blir en melding i forsikringsforholdet gitt til forsikringstakeren, kan det ikke gjøres gjeldende 
at den ikke er kommet fram til selskapet. Dette gjelder likevel ikke dersom medlemmet 
hadde grunn til å tro at meldingen ikke ville komme fram til selskapet, og hadde mulighet for 
å varsle dette. 

Har forsikringstakeren etter denne loven eller etter avtalen plikt til å sende melding til 
medlemmene eller på annen måte varsle dem, og unnlater forsikringstakeren dette, får 
unnlatelsen i forhold til medlemmene samme virkning som om den var skjedd i selskapet. 
Dette gjelder likevel ikke dersom medlemmet på annet måte var blitt kjent med meldingen 
og hadde rimelig mulighet for å innrette seg etter den.  
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Kunnskapsprøven i personforsikring 

Del B. Avtaler om personforsikring (personforsikringsdelen). 

 

Utdrag fra lov om forsikringsavtaler Del B (forsikringsavtaleloven).  

 
DATO: LOV-1989-06-16-69  

DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet)  

PUBLISERT: ISBN 82-504-1492-6  

IKRAFTTREDELSE: 1990-07-01  

SIST-ENDRET: LOV-2008-06-27-65 fra 2009-01-01  

ENDRER:  

KORTTITTEL: Forsikringsavtaleloven - fal.  

 

 
 

INNHOLD: 

Lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven).  

Del B. Avtaler om personforsikring (personforsikringsdelen).  

Kapittel 10. Innledende bestemmelser.  
    § 10-1. (virkeområde for lovens del B)  
    § 10-2. (definisjoner)  
    § 10-3. (bestemmelsenes tvingende karakter)  
    § 10-4. (forskrifter)  

Kapittel 11. Selskapets informasjonsplikt.  

    § 11-1. (informasjon i forbindelse med tegningen)  
    § 11-2. (forsikringsbevis)  
    § 11-3. (informasjon i forsikringstiden)  
    § 11-4. (tilsynsmyndighetens kontroll)  

Kapittel 12. Forsikringsavtalen m m.  
    § 12-1. (grunnlaget for selskapets vurdering)  
    § 12-2. (ansvarstiden)  
    § 12-3. (forsikringstakerens rett til å si opp forsikringsforholdet)  
    § 12-4. (selskapets rett til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden)  
    § 12-5. (oppgjøret når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden)  
    § 12-6. (varsel om opphør av livsforsikring)  
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    § 12-7. (automatisk fornyelse av ulykkes- og sykeforsikring og endring av vilkårene)  
    § 12-8. (varsel fra forsikringstakeren om at forsikringen ikke skal fornyes)  
    § 12-9. (varsel fra selskapet om at forsikringen ikke skal fornyes)  
     

    § 12-10. (retten til å fortsette en livsforsikring når gjenkjøpsverdien blir utbetalt)  
    § 12-11. (midlertidig dekning ved livsforsikring)  
    § 12-12. (avslag på forsikring)  
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Kapittel 10. Innledende bestemmelser.  

§ 10-1. (virkeområde for lovens del B)  

       Lovens del B gjelder for avtaler om personforsikring som inngås med forsikringsselskap. 
Lovens regler gjelder også for andre avtaler om personforsikring, herunder forholdet mellom 
pensjonskasser og -fonds og medlemmene, så langt de passer.  

       Med personforsikring menes livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring. 
Forsikringen kan tegnes på forsikringstakerens eller på en eller flere andre personers liv eller 
helse.  

       I tvilstilfeller avgjør Kongen om en forsikring er personforsikring, og om det foreligger 
livsforsikring eller annen personforsikring.  

       Bestemmelsene i del B gjelder ikke for avtaler om gjenforsikring.  
 

§ 10-2. (definisjoner)  

       I lovens Del B betyr:  

(a) selskapet: den som ved avtalen påtar seg å yte forsikring,  

(b) forsikringstakeren: den som inngår en individuell eller kollektiv forsikringsavtale med selskapet. 

Som forsikringstaker regnes også den som erverver eiendomsretten til forsikringen,  

(c) forsikrede: den persons liv eller helse forsikringen knytter seg til,  

(d) kapitalforsikring: forsikring hvor selskapet skal utbetale et bestemt beløp. Beløpet kan være 

oppdelt i terminer,  

(e) livrenteforsikring: forsikring hvor selskapet skal utbetale terminbeløp så lenge en person lever 

eller til personen når en bestemt alder,  

(f) pensjonsforsikring: kapital- eller livrenteforsikring som går inn under de særregler som er gitt 

om pensjonsforsikring i lovgivningen for øvrig,  

(g) kollektiv forsikring: forsikring som omfatter personer i en nærmere angitt gruppe, og eventuelt 

deres ektefelle, barn, e l. I tvilstilfeller avgjør Kongen om en forsikring er kollektiv.  

 

§ 10-3. (bestemmelsenes tvingende karakter)  

       Når ikke annet er sagt, kan bestemmelsene i del B ikke fravikes til skade for den som 
utleder rett mot selskapet av forsikringsavtalen.  
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§ 10-4. (forskrifter)  

       Når det er nødvendig som følge av avtale med fremmed stat, kan Kongen gi supplerende 
bestemmelser til del B.  

Tilføyd ved lov 27 nov 1992 nr. 113, endret ved lov 24 juni 1994 nr. 40.  

Kapittel 11. Selskapets informasjonsplikt.  

 

§ 11-1. (informasjon i forbindelse med tegningen)  

       I forbindelse med tegningen av en forsikring skal selskapet så vidt mulig sørge for at 
forsikringstakeren får råd om dekningen av foreliggende forsikringsbehov.  

       Selskapet skal gi forsikringstakeren opplysninger om viktige sider ved de forskjellige 
typer forsikring som kan dekke forsikringsbehovet. Blant annet skal selskapet gi opplysninger 
om forsikringsavtalens løpetid, vilkår, premiesatser, garanterte tillegg og utbetaling av dette 
samt om gjenkjøpsverdi. Selskapet skal også gi opplysninger om det er vesentlige 
begrensninger i dekningen i forhold til det forsikringstakeren med rimelighet kan vente er 
dekket under vedkommende forsikring. Gjelder tegningen flere forsikringer, skal det 
opplyses om premien for hver av forsikringene.  

       Om selskapet tilbyr en forsikringstaker forsikring bare til en særlig høy premie, skal 
forsikringstakeren underrettes skriftlig om hvilke forhold som ligger til grunn for dette, og 
om de individuelle risikovurderingene som eventuelt er foretatt. Det skal også redegjøres for 
eventuell praksis i selskapet, bransjenormer, lov eller forskrift, som innebærer at kunden 
etter en viss tid eller etter endrede forhold vil kunne søke den aktuelle forsikringen til en 
lavere premie.  

       Hvis partene ikke kan velge hvilket lands lovgivning som skal gjelde for avtalen, skal 
selskapet dessuten opplyse om hvilket lands lovgivning som skal gjelde. Hvis partene kan 
velge lovgivning, skal selskapet opplyse hvilken lovgivning det foreslår skal gjelde.  

       Selskapet skal også opplyse om reglene for å bringe tvister om forsikringsavtalen inn for 
en klagenemnd, jf § 20-1.  
 

§ 11-2. (forsikringsbevis)  

       Så snart avtalen er inngått, skal selskapet gi forsikringstakeren et skriftlig forsikringsbevis 
som fastslår at avtale er inngått og henviser til vilkårene. Sammen med beviset skal selskapet 
gi forsikringstakeren de vilkår som skal gjelde for avtalen.  

       I forsikringsbeviset skal selskapet fremheve:  

(a) om det har forbeholdt seg at ansvaret først skal begynne å løpe når første premie er betalt, jf § 

12-2 første ledd.  
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(b) hvilke forbehold det har tatt om begrensning av ansvaret på grunn av den forsikredes 

helsetilstand eller i forbindelse med endring av risikoen, jf §§ 13-5 til 13-7, og hvilke 

sikkerhetsforskrifter som skal gjelde, jf § 13-9,  

(c) frist for å gi melding om forsikringstilfellet, jf. § 18-5 første ledd.  

(d) retten til å kreve nemndbehandling etter § 20-1, eller andre liknende ordninger som er etablert 

for å løse tvister.  

       Dersom det i forbindelse med tegningen er oppnevnt begunstiget, skal forsikringsbeviset 
opplyse om hvem som er oppnevnt.  

       Har selskapet forsømt sin plikt til å gi informasjon i samsvar med annet ledd bokstavene 
a til c, kan det bare påberope seg vedkommende bestemmelse dersom forsikringstakeren 
likevel var kjent med vilkåret.  
 

§ 11-3. (informasjon i forsikringstiden)  

       I forsikringstiden skal selskapet på forsvarlig måte holde forsikringstakeren orientert om 
de sider av forsikringsavtalen som det er viktig for forsikringstakeren å kjenne til, herunder 
premiebetaling, forsikringssum og garanterte tillegg og utbetaling av dette, gjenkjøpsverdi 
samt disposisjoner over forsikringen. Er det fastsatt særlige ansvarsbegrensninger som nevnt 
i § 13-6, eller sikkerhetsforskrifter, jf § 13-9, skal selskapet også minne om dem. Selskapet 
skal også orientere om alternative forsikringsformer eller nye tilleggsdekninger det har 
innført etter at forsikringen ble tegnet eller senest ble fornyet.  

       Gjelder forsikringen for ett år eller mindre, skal informasjon etter første ledd gis ved 
fornyelse av forsikringen.  
 

§ 11-4. (tilsynsmyndighetens kontroll)  

       Kongen bestemmer hvem som skal føre tilsyn med at informasjonsplikten etter loven del 
B blir oppfylt. Tilsynsmyndigheten kan gi nærmere regler om informasjonsplikten, blant 
annet om hvilke opplysninger som skal gis skriftlig, og hvilket språk opplysningene skal gis 
på.  

Kapittel 12. Forsikringsavtalen m m.  

 

§ 12-1. (grunnlaget for selskapets vurdering)  

       Når selskapet avgjør om det skal overta en forsikring, og vurderer risikoen, skal det legge 
til grunn den forsikredes helsetilstand på det tidspunkt da forsikringstakeren avga fullstendig 
søknad om en bestemt forsikring. Selskapet kan likevel ta hensyn til at den forsikredes helse 
er forverret etter at søknaden ble avgitt, dersom forverringen har sammenheng med forhold 
som forelå på søknadstidspunktet, og som blir avdekket ved selskapets undersøkelser.  
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§ 12-2. (ansvarstiden)  

       Er ikke annet lovbestemt eller avtalt, begynner selskapets ansvar å løpe når 
forsikringstakeren eller selskapet har godtatt de vilkår som den annen part har stilt.  

       Har selskapet sendt skriftlig aksept til forsikringstakeren, løper selskapets ansvar fra kl 
0000 den dag da aksepten ble sendt, dersom anmodning om forsikring var kommet til 
selskapet senest dagen før.  

       Har forsikringstakeren sendt skriftlig anmodning om en bestemt forsikring, svarer 
selskapet allerede for forsikringstilfeller som inntreffer etter at det har mottatt 
anmodningen. Dette gjelder likevel ikke dersom selskapet under enhver omstendighet ville 
ha avslått forsikringen. Selskapet svarer heller ikke for følgene av forhold som forelå på 
søknadstidspunktet dersom disse forholdene ville ha blitt avdekket ved selskapets 
undersøkelser og ført til avslag.  

       Skal selskapets ansvar begynne å løpe en bestemt dag uten at tidspunktet er angitt, 
begynner ansvaret kl 0000. Gjelder en forsikring til en bestemt dag uten at tidspunktet er 
angitt, opphører ansvaret kl 2400.  
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§ 12-3. (forsikringstakerens rett til å si opp forsikringsforholdet)  

       Forsikringstakeren kan ved livsforsikring når som helst avbryte et løpende 
forsikringsforhold.  

       Forsikringstakeren kan i forsikringstiden si opp en løpende ulykkes- eller sykeforsikring 
dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner, eller for 
flytting av forsikringen til et annet selskap.  

       Selskapet skal varsles om oppsigelse av en ulykkes- eller sykeforsikring med en frist på 
minst en måned. Ved flytting skal det i varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen 
flyttes til og om tidspunktet for flyttingen.  

       Ved kollektiv forsikring kan bestemmelsene i første og annet ledd fravikes i 
forsikringsavtalen.  
 

§ 12-4. (selskapets rett til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden)  

       Ved livsforsikring kan selskapet ikke si opp forsikringen i andre tilfelle enn bestemt i § 13-
3.  

       Ved ulykkes- og sykeforsikring kan selskapet si opp en løpende forsikring i samsvar med 
reglene i §§ 13-3 og 18-1 femte ledd. For øvrig kan det bare si opp en løpende forsikring når 
det foreligger et særlig forhold som er bestemt angitt i vilkårene, og oppsigelse er rimelig. 
Selskapet kan likevel ikke ta forbehold om rett til oppsigelse på grunn av at den forsikredes 
helse er forverret etter at forsikringen ble tegnet.  

       Oppsigelsen må foretas uten ugrunnet opphold etter at selskapet ble kjent med det 
forhold som medfører at det kan si opp forsikringen. Oppsigelsen skal skje skriftlig og være 
grunngitt. Er ikke kortere frist fastsatt i loven, skal oppsigelsesfristen være minst to 
måneder. Selskapet skal i oppsigelsen gi orientering om adgangen til å kreve 
nemndbehandling etter § 20-1, eventuelt om andre muligheter for å få prøvd lovligheten av 
oppsigelsen.  

       Det som er bestemt om oppsigelse i annet ledd annet jf tredje punktum, gjelder 
tilsvarende for forbehold om at forsikringen skal opphøre dersom en bestemt hendelse 
inntreffer.  
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§ 12-5. (oppgjøret når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden)  

       Opphører forsikringen, skal forsikringstakeren godskrives forsikringens verdi, herunder 
overskytende premie som er innbetalt. Dette gjelder selv om selskapet for øvrig er helt eller 
delvis fri for ansvar. Vilkårene skal inneholde regler om beregningen av forsikringens verdi og 
om premieberegningen for disse tilfellene eller henvise til slike regler.  

       Premien som skal godskrives forsikringstakeren, skal utgjøre en forholdsmessig andel av 
premien som den gjenstående forsikringstiden utgjør i antall hele måneder i forhold til den 
samlede forsikringstiden. Er risikoen vesentlig ujevnt fordelt i forsikringstiden, kan det 
fastsettes i vilkårene at det ved beregningen av premien som skal godskrives 
forsikringstakeren, skal tas hensyn til slike svingninger i risikoen. Kongen kan i forskrift gi 
regler om når det kan fastsettes vilkår som nevnt i annet punktum, og om innholdet av slike 
vilkår.  

       Selskapet kan ikke kreve gebyr for kostnader ved at forsikringen opphører i 
forsikringstiden.  
 

§ 12-6. (varsel om opphør av livsforsikring)  

       Er en livsforsikring avtalt å gjelde for tre år eller mer, skal selskapet senest 3 måneder før 
utløpet av forsikringstiden varsle forsikringstakeren om at forsikringen vil opphøre, og om 
den rett til å forlenge forsikringsforholdet som forsikringstakeren eventuelt kan ha. Har 
forsikringen vært fornyet, regnes treårsfristen fra første gang forsikringen ble tegnet.  
 

§ 12-7. (automatisk fornyelse av ulykkes- og sykeforsikring og endring av vilkårene)  

       Gjelder en ulykkes- eller sykeforsikring for et bestemt tidsrom på ett år eller mer, fornyes 
forsikringen automatisk for ett år ved utløpet av forsikringstiden, hvis ikke forsikringstakeren 
eller selskapet varsler om at forsikringen ikke skal fornyes etter reglene i §§ 12-8 og 12-9. 
Ved fornyelse skal selskapet i nødvendig utstrekning sende informasjon som nevnt i § 11-1 til 
forsikringstakeren senest en måned før forsikringstidens utløp. Selskapet skal på en tydelig 
måte opplyse forsikringstakeren skriftlig om når fristen løper ut for å gi varsel som nevnt i § 
12-8.  

       Er det uttrykkelig avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden, 
gjelder ikke første ledd om automatisk fornyelse.  

       Ønsker selskapet nye opplysninger om risikoen i forbindelse med fornyelsen, må det 
sende skriftlige spørsmål til forsikringstakeren. I motsatt fall skjer fornyelsen på det grunnlag 
som forelå da forsikringstakeren sist ga risikoopplysninger.  

       Vil selskapet endre vilkårene i forbindelse med fornyelsen, skal det sammen med 
premievarslet for den nye forsikringsperioden gi forsikringstakeren de nye vilkår med en 
redegjørelse for de endringer som er gjort. En endring som det ikke er redegjort for på 
denne måten, kan selskapet ikke påberope seg.  

       Selskapet kan i ulykkes- eller sykeforsikring ikke ta forbehold om å endre vilkårene i 
forsikringstiden.  
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§ 12-8. (varsel fra forsikringstakeren om at forsikringen ikke skal fornyes)  

       Vil ikke forsikringstakeren at forsikringen skal fornyes automatisk, må han eller hun 
varsle selskapet innen forsikringstidens utløp.  
 

§ 12-9. (varsel fra selskapet om at forsikringen ikke skal fornyes)  

       Vil ikke selskapet at forsikringen skal fornyes automatisk, må det varsle 
forsikringstakeren om dette senest to måneder før forsikringstidens utløp. Varslet skal være 
skriftlig og grunngitt. I motsatt fall fornyes forsikringsforholdet for ett år.  

       Selskapet kan bare unnlate å fornye en forsikring etter første ledd når det foreligger 
særlige grunner som gjør det rimelig å avbryte forsikringsforholdet. Selskapet skal i varslet 
orientere om adgangen til å kreve nemndbehandling etter § 20-1, eventuelt om andre 
muligheter for å få prøvd om selskapet har rett til å unnlate fornyelse.  
 

§ 12-10. (retten til å fortsette en livsforsikring når gjenkjøpsverdien blir utbetalt)  

       Er gjenkjøpsverdien av en individuell livsforsikring utbetalt til forsikringstakeren eller til 
en kreditor, jf §§ 15-8 og 16-2, kan forsikringstakeren uten å gi nye helseopplysninger kreve 
at forsikringen fortsetter i den gjenværende del av den opprinnelig fastsatte forsikringstid 
som ren risikoforsikring med fradrag av gjenkjøpsverdien.  

       Selskapet skal, senest i forbindelse med utbetalingen av gjenkjøpsverdien, varsle 
forsikringstakeren om retten til fortsatt forsikring. Krav om slik forsikring må settes fram 
innen 6 måneder etter at varslet ble sendt.  
 

§ 12-11. (midlertidig dekning ved livsforsikring)  

       Har selskapet i livsforsikring forbeholdt seg at ansvaret ikke skal løpe før første premie er 
betalt, skal selskapet tilby forsikringstakeren en midlertidig dekning for dødsfall som ikke har 
sammenheng med den forsikredes helsetilstand på det tidspunkt da den midlertidige 
dekningen trer i kraft.  

       Hvis ikke annet er avtalt eller følger av fjerde ledd, trer den midlertidige dekningen i kraft 
så snart premien for den er betalt. Dekningen faller bort dersom fullstendig søknad om en 
bestemt forsikring ikke er sendt til selskapet senest en måned etter at den midlertidige 
dekningen trådte i kraft. Er slik søknad sendt, faller dekningen bort når den forsikring det er 
søkt om, enten trer i kraft eller blir avslått, likevel senest en måned etter at 
forsikringstakeren mottok premievarsel for den forsikring det er søkt om. Har selskapet 
sendt tilbud om forsikring på andre vilkår, faller dekningen bort når fristen for å akseptere 
tilbudet er utløpt.  

       Den midlertidige dekning skal ha samme omfang som den forsikring det er søkt om, hvis 
det i vilkårene for den midlertidige dekning ikke er fastsatt en lavere beløpsgrense.  
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       Har selskapet ikke senest samtidig med at søknad om en bestemt forsikring er mottatt, 
gjort forsikringstakeren oppmerksom på muligheten for å få midlertidig dekning, svarer 
selskapet som om slik dekning var avtalt.  
 

§ 12-12. (avslag på forsikring)  

       Selskapet kan ikke uten saklig grunn nekte noen på vanlige vilkår en forsikring som 
selskapet ellers tilbyr allmennheten.  

       Forhold som medfører en særlig risiko, skal regnes som saklig grunn, forutsatt at det er 
en rimelig sammenheng mellom den særlige risikoen og avslaget. Andre særlige forhold 
utgjør saklig grunn når de medfører at avslaget ikke kan regnes som urimelig overfor den 
enkelte.  

       Forhold som det etter bestemmelse i eller i medhold av lov er forbudt å legge vekt på 
ved risikovurderinger i forsikring, kan ikke utgjøre saklig grunn. Det samme gjelder 
opplysninger som selskapet etter bestemmelse i eller i medhold av lov er avskåret fra å 
kreve fra forsikringstakeren eller den sikrede.  

       Forsikringssøkeren skal uten ugrunnet opphold underrettes skriftlig om avslaget og om 
begrunnelsen for det. Dette gjelder også ved muntlige henvendelser til selskapet. 
Begrunnelsen skal angi hvilke forhold som ligger til grunn for avslaget, herunder de 
individuelle risikovurderingene som eventuelt er foretatt. Det skal også redegjøres for 
eventuell praksis i selskapet, bransjenormer, lov eller forskrift, som innebærer at 
forsikringssøkeren etter en viss tid eller etter endrede forhold vil kunne søke den aktuelle 
forsikringen uten å få et tilsvarende avslag.  

       Underretningen om avslag skal inneholde opplysninger om reglene for å bringe tvister 
om forsikringsavtalen inn for en klagenemnd, jf. § 20-1, samt opplysning om tidsfristen i 
sjette ledd.  

En forsikringssøker som vil påberope seg at det foreligger en ulovlig forsikringsnektelse, må 
gi selskapet skriftlig melding om dette eller bringe saken inn for en klagenemnd som nevnt i 
femte ledd innen seks måneder etter at forsikringssøkeren mottok skriftlig underretning om 
avslaget.  

 

Kunnskapsprøven i skadeforsikring og personforsikring 
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§ 7-8. Opplysningsplikt overfor Finanstilsynet 
§ 7-9. Aksessorisk agentvirksomhet 
§ 7-10. Forsikringsagentvirksomhet som representerer forsikringsselskap med hovedsete i 
andre land 
Kapittel 8. Filialetablering og grenseoverskridende virksomhet  
§ 8-1. Norske forsikringsformidleres virksomhet i utlandet 
§ 8-2. Utenlandske forsikringsformidleres virksomhet i Norge 
Kapittel 9. Klage, tilsyn, tilbakekall av tillatelse, sanksjoner mv.  
§ 9-1. Klage 
§ 9-2. Tilsyn 
§ 9-3. Tilbakekall av tillatelse og sletting av registrering 
§ 9-4. Administrativt rettighetstap 
§ 9-5. Straffeansvar 
Kapittel 10. Ikrafttredelse og overgangsregler  
§ 10-1. Ikrafttredelse 
§ 10-2. Overgangsregler 
§ 10-3. Endring i andre lover 

 

Lov om forsikringsformidling. 

Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 13 b (dir 2002/92). 

Kapittel 1. Anvendelsesområde og definisjoner 

§ 1-1. Anvendelsesområde 

Denne loven gjelder formidling av direkte forsikring og gjenforsikring. 

Loven gjelder ikke:  

1. virksomhet som utøves av et forsikringsselskap eller av en ansatt i et forsikringsselskap som 

handler på forsikringsselskapets ansvar.  

2. virksomhet som består i å gi opplysninger ved enkelte anledninger som ledd i annen 

yrkesvirksomhet, dersom formålet med denne virksomheten ikke er å bistå kunden med 

inngåelse eller gjennomføring av en forsikringsavtale.  
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3. virksomhet som kun formidler generell informasjon om forsikringsprodukter eller skaper 

kontakt til forsikringsselskaper, dersom formålet med denne virksomheten ikke er å bistå 

kunden med inngåelse eller gjennomføring av en forsikringsavtale.  

4. ervervsmessig virksomhet som ivaretar administrasjonen av et forsikringsselskaps 

skadebehandling, eller taksering og sakkyndig vurdering av skader.  

Loven gjelder heller ikke formidling av forsikringsavtaler dersom følgende vilkår er oppfylt:  

1. forsikringsavtalen krever bare kunnskap om den forsikringsdekningen som tilbys,  

2. forsikringsavtalen er ikke en livsforsikringsavtale,  

3. forsikringsavtalen omfatter ikke ansvarsforsikring,  

4. forsikringsformidling er ikke formidlerens yrkesmessige hovedvirksomhet,  

5. forsikringen utgjør et supplement til vare eller tjeneste levert av formidleren, og dekker:  

a) risikoen for funksjonssvikt, tap av eller skade på varen, eller  

b) skade på eller tap av bagasje og andre risikoer i forbindelse med en reise bestilt av 

formidleren, selv om forsikringen omfatter livs- eller ansvarsforsikring, forutsatt at livs- eller 

ansvarsforsikringen er underordnet hoveddekningen for risikoene knyttet til reisen,  

6. det årlige premiebeløpet ikke overstiger et beløp som svarer til 500 euro, og forsikringsavtalens 

totale gyldighetstid, herunder eventuelle forlengelser, ikke overstiger fem år.  

For forsikringsformidlere som er registrert i annen stat i EØS gjelder § 8-2 første, annet, 
tredje og fjerde ledd. 

Finanstilsynet avgjør i tvilstilfelle om en virksomhet driver forsikringsformidling. 

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603).  

§ 1-2. Definisjoner 

I denne loven betyr:  

1. forsikringsformidling: ervervsmessig virksomhet som består i å legge fram, foreslå eller utføre 

annet forberedende arbeid i forbindelse med inngåelse av forsikringsavtaler, eller å inngå slike 

avtaler, eller å bistå ved forvaltningen og gjennomføringen av slike avtaler, særlig i forbindelse 

med et skadetilfelle.  

2. forsikringsmegling: forsikringsformidlingsvirksomhet som består i å gi kunden råd ut fra en 

analyse av et så stort antall av de på markedet disponible forsikringsløsninger som mulig, eller 

virksomhet som består i å presentere kunden for forsikringsløsninger fra et eller flere 
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forsikringsselskaper, uten at det er inngått uttrykkelig avtale med forsikringsselskapene om 

dette.  

3. gjenforsikringsmegling: forsikringsformidlingsvirksomhet som består i å gi et forsikringsselskap 

råd i forbindelse med inngåelse av gjenforsikringsavtaler ut fra en analyse av et så stort antall av 

de på markedet disponible forsikringsløsninger som mulig, eller virksomhet som består i å 

presentere forsikringsselskapet for forsikringsløsninger fra et eller flere 

gjenforsikringsselskaper, uten at det er inngått uttrykkelig avtale med gjenforsikringsselskapene 

om dette.  

4. forsikringsagentvirksomhet: forsikringsformidlingsvirksomhet som består i å tilby 

forsikringsprodukter for og på vegne av et eller flere forsikringsselskap.  

Kapittel 2. Tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet 

§ 2-1. Tillatelse fra Finanstilsynet 

Forsikringsmeglingsvirksomhet kan ikke drives uten tillatelse fra Finanstilsynet. 

Søknad om tillatelse skal inneholde opplysninger av betydning for vurderingen av om 
tillatelse skal gis, herunder minst:  

1. dokumentasjon for at foretaket oppfyller kravene i § 2-2,  

2. en beskrivelse av hvilke forsikringsklasser/risikoer forsikringsmeglerforetaket vil megle her i 

riket.  

Virksomheten kan igangsettes når vilkårene for tillatelsen er oppfylt og 
forsikringsmeglingsforetaket har mottatt bekreftelse fra Finanstilsynet. 

Finanstilsynet skal registrere foretaket og den eller de i ledelsen som er ansvarlig for 
forsikringsmeglingsvirksomheten. 

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603).  

§ 2-2. Vilkår for tillatelse til å drive forsikringsmeglingsforetak 

Tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet kan gis til foretak som oppfyller følgende 
vilkår:  

1. Foretaket må være organisert som aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, 

kommandittselskap eller enkeltpersonforetak.  

2. Foretaket må ikke være under konkursbehandling eller gjeldsforhandling.  

3. Foretaket må oppfylle kravene til forsikring i kapittel 4.  
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4. Den eller de i ledelsen som er ansvarlig for forsikringsmeglingsvirksomheten må oppfylle 

kravene i §§ 3-1 og 3-3.  

Kapittel 3. Krav til egnethet for forsikringsmeglere og ledelsen i forsikringsmeglingsforetak 

§ 3-1. Kvalifikasjonskrav for ledelsen 

Daglig leder og eventuell annen person som faktisk leder forsikringsmeglingsvirksomheten 
skal ha generell kunnskap om forsikringsmegling. 

Finanstilsynet kan gi nærmere regler om hvilke krav til generell kunnskap daglig leder og 
eventuell annen person som faktisk leder forsikringsmeglingsvirksomheten, må oppfylle. 

§ 3-2. Kvalifikasjonskrav for forsikringsmeglere 

Forsikringsmeglere skal til enhver tid ha den kunnskap og kompetanse som er nødvendig i 
forhold til forsikringsmeglingsforetakets virksomhet. 

En forsikringsmegler skal anses for å ha den nødvendige kunnskap og kompetanse når 
vedkommende:  

1. er autorisert forsikringsmegler i medhold av bestemmelser om autorisasjon av 

forsikringsmeglere fra bransjeorganisasjon eller utdannelsesinstitusjon godkjent av 

Finanstilsynet,  

2. har en tilfredsstillende utdannelse og minst tre års praksis fra forsikring som er relevant for 

forsikringsmeglingsforetakets virksomhet, eller  

3. har relevant praksis fra fem sammenhengende år i et forsikringsmeglingsforetak eller i et 

forsikringsselskap.  

Opparbeidet praksis i henhold til annet ledd må ikke være avsluttet mer enn fem år før 
søknaden om tillatelse er fremsatt. 

Finanstilsynet kan gi nærmere regler om hvilke krav til kunnskap og kompetanse 
forsikringsmeglere må oppfylle. 

§ 3-3. Krav til hederlig vandel for ledelsen og forsikringsmeglere 

Daglig leder og eventuell annen person som faktisk leder forsikringsmeglingsvirksomheten 
og forsikringsmegler skal ha hederlig vandel og ikke være under konkursbehandling, 
konkurskarantene eller gjeldsforhandling. 

Tillatelse skal i alle tilfeller nektes dersom personer som er omfattet av første ledd:  

1. er dømt for et straffbart forhold og det utviste forhold gir grunn til å anta at vedkommende ikke 

vil kunne ivareta stillingen eller vervet på forsvarlig måte, eller  
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2. i stilling eller ved utøvelsen av andre verv har utvist en slik atferd at det er grunn til å anta at 

vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på forsvarlig måte.  

De personer som er omfattet av første ledd skal i søknaden om tillatelse fremlegge utdrag av 
strafferegisteret og bekreftelse fra Brønnøysundregistrene for at vedkommende ikke er 
under konkursbehandling, konkurskarantene eller gjeldsforhandling. 

Kapittel 4. Forsikring for forsikringsmeglingsforetak 

§ 4-1. Forsikringsmeglingsforetakets plikt til å sørge for forsikring 

Forsikringsmeglingsforetaket skal før virksomheten igangsettes, og så lenge 
meglingsvirksomheten utøves, sørge for å ha forsikringer i samsvar med bestemmelsene i 
dette kapitlet. 

Forsikringen må tegnes i et selskap som har hovedsete i, er gitt tillatelse til å drive 
forsikringsvirksomhet i og er underlagt myndighetstilsyn i en EØS-stat. 

Gyldig forsikringsbevis skal sendes Finanstilsynet hvert år. 

§ 4-2. Hva forsikringene skal dekke 

Forsikringsmeglingsforetakets ansvar overfor oppdragsgiver eller andre som utleder sin rett 
fra oppdragsgiver grunnet yrkesmessig uaktsomhet, skal til enhver tid være dekket av en 
ansvarsforsikring. 

Dersom forsikringsmeglingsforetaket behandler klientmidler skal de i tillegg til forsikring som 
nevnt i første ledd ha en forsikring som dekker underslag av klientmidler begått av ansatte 
eller andre som utfører arbeid, oppdrag eller tillitsverv for forsikringsmeglingsforetaket. 

§ 4-3. Fremsettelse av krav 

Forsikringsselskapet som forsikringsmeglingsforetaket har når skadelidte fremsetter krav om 
erstatning, er ansvarlig overfor skadelidte. 

Et erstatningskrav anses for fremsatt på det tidligste av følgende tidspunkter:  

1. det tidspunktet forsikringsmeglingsforetaket eller dettes forsikringsselskap første gang mottok 

melding om tapet med krav om erstatning, eller  

2. det tidspunktet forsikringsmeglingsforetaket eller dettes forsikringsselskap første gang mottok 

skriftlig melding fra skadelidte vedrørende omstendigheter som kan ventes å føre til at et 

erstatningskrav blir reist mot sikrede. Dette gjelder også melding fra sikrede til 

forsikringsselskapet.  

§ 4-4. Ansvarsforsikringens størrelse 

Minstekrav til beløpsmessig omfang av forsikringsdekning som angitt i § 4-2 første og annet 
ledd settes i forskrift fastsatt av departementet. Det kan i forskriften fastsettes ulike 
minimumsbeløp for små og store forsikringsmeglingsforetak.  
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§ 4-5. Nærmere krav til forsikringene 

Skadelidte kan kreve dekning direkte fra forsikringsselskapet uten først å ha rettet krav mot 
forsikringsmeglingsforetaket. 

Forsikringsselskapet kan ikke gjøre gjeldende andre innsigelser overfor skadelidte enn de 
innsigelser forsikringsmeglerforetaket selv har i forholdet til skadelidte. 

Oppsigelse av forsikringene eller bortfall av forsikringene på annen måte er ikke virksom i 
forhold til skadelidte før en måned etter at Finanstilsynet har mottatt melding om bortfallet. 
Stilles ny forsikring før utløpet av denne perioden, blir bortfallet av forsikringen virksomt fra 
det tidspunktet ny forsikring er stilt. 

Ansvarsforsikringen skal dekke krav som fremsettes mot sikrede i en periode på fem år etter 
opphør av virksomheten. 

Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 7-5 skal gjelde når ikke annet følger av 
loven her. Forsikringsavtaleloven § 7-7 jf. § 7-6 gjelder så langt den passer. 

Kapittel 5. Generelle krav til meglingsvirksomheten 

§ 5-1. Klientkonto 

Klientmidler skal straks plasseres på klientkonto i bank atskilt fra 
forsikringsmeglingsforetakets egne midler. Meglingsforetaket skal opplyse banken om at 
midlene på kontoen tilhører klienter.  

§ 5-2. Regler for god meglerskikk mv. 

Et forsikringsmeglingsforetak skal drive virksomheten i henhold til god meglerskikk. 
Forsikringsmeglingsforetaket må ikke opptre på en måte som er egnet til å skape tvil om 
dets stilling som uavhengig mellomledd. Forsikringsmeglingsforetaket skal sørge for den 
dokumentasjon som er nødvendig for at en forsikringsavtale skal komme i stand. 

Forsikringsmeglerforetaket skal utvise tilbørlig aktsomhet ved valg av forsikringsgiver og 
fraråde oppdragsgiveren å bruke forsikringsgivere hvis evne til å oppfylle pliktene under 
forsikringer kan trekkes i tvil eller er ukjent. 

Forsikringsmeglingsforetaket kan ikke gjennom avtaler med forsikringsselskap eller på annen 
måte innrette seg slik at det kan påvirke forsikringsmeglerforetakets uavhengighet som 
megler.  

§ 5-2a. Vederlag for forsikringsformidling 

Et forsikringsmeglingsforetak skal påse at provisjon og annen godtgjørelse som skal betales 
for forsikringsformidlingen, blir avtalt med oppdragsgiveren før oppdrag blir utført. Avtalen 
skal bekreftes skriftlig dersom oppdragsgiveren krever det, eller forsikringsformidlingen 
omfatter tjenester knyttet til forsikringsforholdet etter at forsikringsavtalen er inngått. 

Et forsikringsmeglingsforetak har ikke adgang til å motta provisjon eller annen godtgjørelse 
for forsikringsformidlingen fra den forsikringsgiver som har overtatt den forsikringsavtalen et 
formidlingsoppdrag gjelder. 
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Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke forsikringsformidling av gjenforsikring. 
Videre gjelder første og annet ledd ikke forsikringsformidling av forsikringer fra 
forsikringsselskaper som ikke er etablert her i riket, forutsatt at forsikringsmeglingsforetaket 
videreformidler mottatt vederlag til oppdragsgiveren. Bestemmelsene i første og annet ledd 
gjelder heller ikke forsikringsformidling av forsikring knyttet til  

a) luftfartøy,  

b) skip som er registreringspliktige i norsk ordinært skipsregister, norsk internasjonalt skipsregister 

eller i utenlandsk skipsregister,  

c) boreplattformer og lignende flyttbare innretninger,  

d) faste innretninger til bruk i forbindelse med utvinning og utnyttelse av undersjøiske 

petroleumsforekomster eller utskiping, lagring eller rørtransport av utvunnet olje og gass,  

e) innretninger til bruk i forbindelse med olje- og gassvirksomhet ved anlegg på land,  

f) bygging av skip eller innretninger som nevnt i bokstav b til e,  

g) virksomhet, utstyr, tilbehør mv. i tilknytning til innretninger som nevnt i bokstav c til f,  

h) ren internasjonal varetransport.  

Kongen kan i forskrift eller i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene i første og annet 
ledd. 

§ 5-3. Hvilke forsikringsselskap forsikringsmeglingsforetaket kan megle til mv. 

Forsikring kan bare megles til forsikringsselskap med hovedsete i EØS-stat og til norsk filial av 
utenlandsk forsikringsselskap med konsesjon etter forsikringsvirksomhetsloven1 § 12-1. 
Lovpliktige skadeforsikringer kan bare megles til forsikringsselskap som oppfyller de krav 
som gjelder etter den særlige reguleringen av slike forsikringer. 

Skadeforsikring i næringsvirksomhet kan likevel megles til skadeforsikringsselskap med 
hovedsete i stat utenfor EØS dersom forsikringen ikke gjelder:  

1. lovpliktig yrkesskadeforsikring  

2. lovpliktig ansvarsforsikring for motorkjøretøy  

3. lovpliktig ansvarsforsikring som gjelder erstatningsansvar for skade voldt ved atomskade eller 

av legemidler.  

Skadeforsikring i næringsvirksomhet betyr:  

1: 
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a) sjø- og transportforsikring  

b) luftfartsforsikring  

c) forsikring knyttet til undersøkelser etter, utnytting, lagring eller rørtransport av 

undersjøiske naturforekomster  

d) kreditt eller kausjon når forsikringstaker utøver handels- eller industrivirksomhet eller et 

fritt yrke, og avtalen gjelder for virksomheten  

2: 
 

a) forsikring tegnet av foretak med ansatte som tilsvarer minst 10 årsverk  

b) forsikring tegnet av foretak med en årsomsetning på minst 50 mill. kroner.  

1 Lov 10 juni 1988 nr. 39. Loven er opphevet, se nå lov 10 juni 2005 nr. 44 § 2-4.  

§ 5-4. Informasjon fra forsikringsmegleren 

I forbindelse med inngåelse av en forsikringsavtale og ved endring eller fornyelse av avtalen, 
skal en forsikringsmegler minst gi kunden informasjon som fastsatt i forskrift av 
departementet.  

§ 5-5. Informasjonsvilkår 

All informasjon til kunder i henhold til § 5-4 skal gis:  

1. på papir eller et annet varig medium som er disponibelt og tilgjengelig for kunden  

2. på en tydelig og nøyaktig måte som er forståelig for kunden  

3. på et offisielt språk i den medlemsstaten der forpliktelsen består, jf. lov 27. november 1992 nr. 

111 om lovvalg i forsikring § 2 nr. 1 og § 9, eller på et annet språk som partene er enige om.  

Informasjon som nevnt i § 5-4 kan gis muntlig når kunden ber om det, eller når umiddelbar 
dekning er nødvendig. I så fall skal den umiddelbart etter inngåelsen av forsikringsavtalen 
bekreftes i samsvar med første ledd. 

§ 5-6. Opplysningsplikt overfor Norsk Naturskadepool 

Forsikringsmeglingsforetaket skal ved utføringen av megleroppdraget opplyse Norsk 
Naturskadepool om brannskadeforsikring på ting her i riket som megles til forsikringsselskap 
som ikke er medlem av Norsk Naturskadepool.  

§ 5-7. Opplysningsplikt overfor Finanstilsynet 

Forsikringsmeglingsforetaket skal årlig opplyse Finanstilsynet om fordelingen på de 
forskjellige forsikringsselskapene av de forsikringer forsikringsmeglingsforetaket eller filialen 
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har meglet i løpet av siste regnskapsår her i riket. Finanstilsynet fastsetter nærmere 
bestemmelser om meldingens innhold og fristen for når meldingen skal være sendt 
Finanstilsynet. 

Forsikringsmeglingsforetaket plikter på anmodning fra Finanstilsynet når som helst å gi de 
opplysninger om virksomheten som Finanstilsynet behøver for å føre tilsyn i samsvar med 
bestemmelsene i loven her. 

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603).  

Kapittel 6. Gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 

§ 6-1. Gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 

For utøvelse av gjenforsikringsmeglingsvirksomhet får reglene i kapittel 2, 3, 4, 8, 9, 10 og §§ 
5-1 til 5-3 og § 5-7 tilsvarende anvendelse. 

Finanstilsynet kan fastsette særlige regler eller unntak fra første ledd under hensyn til de 
særlige forhold som gjelder for gjenforsikringsmeglere. 

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603).  

Kapittel 7. Forsikringsagentvirksomhet  

§ 7-1. Registrering 

Når et forsikringsselskap inngår en avtale med et forsikringsagentforetak om formidling av 
selskapets produkter, skal forsikringsselskapet registrere forsikringsagentforetaket, daglig 
leder og eventuelt annen person som faktisk leder forsikringsagentvirksomheten i et 
offentlig tilgjengelig register. Forsikringsagenten handler fullt og helt på forsikringsselskapets 
ansvar for de produktene som formidles. 

Ved registrering av forsikringsagentforetaket gis forsikringsagentforetaket fullmakt til å 
formidle forsikringsselskapets produkter. 

Forsikringsagentforetaket kan ikke gi fullmakten videre til en underagent uten at de krav 
som er stilt i §§ 7-2, 7-3 og 7-6 jf. § 7-111 er oppfylt for underagentvirksomheten. 

Departementet kan fastsette nærmere regler om føring av registre.  

1 Denne paragrafen eksisterer ikke. Iflg. departementet skal dette forstås som en henvisning til § 7-9.  

§ 7-2. Egnethet 

Før et forsikringsselskap inngår avtale med en forsikringsagentvirksomhet skal 
forsikringsagentvirksomheten overfor forsikringsselskapet godtgjøre at:  

1. daglig leder og eventuell annen person som faktisk leder forsikringsagentvirksomheten har 

generell kunnskap om virksomheten  

2. forsikringsagentene oppfyller kravene i § 7-3  
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3. de personer som er omfattet av nr. 1 og 2 har hederlig vandel og ikke er under 

konkursbehandling, konkurskarantene eller gjeldsforhandling.  

Registrering skal i alle tilfeller nektes hvis personer som er omfattet av nr. 1 og 2:  

1. er dømt for et straffbart forhold hvor det utviste forhold gir grunn til å anta at vedkommende 

ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på forsvarlig måte, eller  

2. ved utøvelsen av arbeid, oppdrag eller tillitsverv har utvist en slik atferd at det er grunn til å 

anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på forsvarlig måte.  

Personer som er omfattet av første ledd nr. 1 og 2 skal før registrering fremlegge for 
forsikringsselskapet utdrag av strafferegisteret og bekreftelse fra Brønnøysundregistrene for 
at vedkommende ikke er under konkursbehandling, eller underlagt konkurskarantene. 

Forsikringsselskapet plikter på anmodning fra Finanstilsynet når som helst å gi opplysninger 
som viser hvordan kravene i første ledd oppfylles. Finanstilsynet kan gi nærmere regler om 
hvilke krav til generell kunnskap som ledelsen må oppfylle. 

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603). Endres ved lov 22 juni 
2012 nr. 35 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer samtidig med lov 28 mai 2010 nr. 16 iflg. res. 22 juni 2012 
nr. 566).  

§ 7-3. Kvalifikasjonskrav for forsikringsagenter 

Forsikringsagenter skal til enhver tid ha den kunnskap og kompetanse som er nødvendig i 
forhold til den virksomhet som drives. 

En agent skal anses for å ha den nødvendige kunnskap og kompetanse når vedkommende:  

1. er autorisert forsikringsrådgiver i medhold av bestemmelser om autorisasjon av 

forsikringsrådgivere fra bransjeorganisasjon eller utdannelsesinstitusjon godkjent av 

Finanstilsynet,  

2. har en tilfredsstillende utdannelse og minst ett års praksis fra forsikring som er relevant for 

agentforetakets virksomhet, eller  

3. har relevant praksis fra tre sammenhengende år i en forsikringsagentvirksomhet eller i et 

forsikringsselskap.  

Opparbeidet praksis i henhold til annet ledd må ikke være avsluttet mer enn fem år før 
registrering av forsikringsagentvirksomheten. 

Finanstilsynet kan fastsette nærmere regler om hvilken kunnskap og kompetanse 
forsikringsagenten skal besitte, herunder om formidling av forsikringsprodukter som krever 
liten kompetanse. 

§ 7-4. Nektelse av registrering 

Registrering skal nektes dersom kravene i §§ 7-2 og 7-3 ikke er oppfylt. 
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§ 7-5. Forsikringer 

Agentvirksomheten må tegne forsikring etter reglene i loven kapittel 4, med mindre 
forsikringsselskapet i avtalen med agenten har påtatt seg å dekke dette erstatningsansvaret. 

Skadelidte kan kreve dekning direkte fra forsikringsselskapet uten først å ha rettet krav mot 
forsikringsagentforetaket.  

§ 7-6. Klientkonto 

Forsikringsagentvirksomhet som krever inn premier eller beløp fra kunden skal ha 
klientkonto. Klientmidler skal straks plasseres på klientkonto i bank atskilt fra 
forsikringsagentvirksomhetens egne midler. Forsikringsagentvirksomheten skal opplyse 
banken om at midlene på kontoen tilhører klienter.  

§ 7-7. Hvilke forsikringsselskap forsikringsagenten kan formidle forsikringer for mv. 

Informasjon til kunden 

Bestemmelsene i §§ 5-3 til 5-5 gjelder tilsvarende for forsikringsagentvirksomhet.  

§ 7-8. Opplysningsplikt overfor Finanstilsynet 

Forsikringsagentvirksomheten plikter på anmodning fra Finanstilsynet når som helst å 
redegjøre for de rutiner som forsikringsagentvirksomheten anvender til oppfyllelse av 
kravene som nevnt i dette kapitlet. 

§ 7-9. Aksessorisk agentvirksomhet 

Finanstilsynet kan fastsette særlige regler eller unntak fra reglene i dette kapitlet under 
hensyn til de særlige forhold som gjelder for agenter som utøver forsikringsformidling i 
tillegg til sin yrkesmessige hovedvirksomhet. 

§ 7-10. Forsikringsagentvirksomhet som representerer forsikringsselskap med hovedsete i 

andre land 

Forsikringsagentvirksomhet som har avtale om formidling med et eller flere utenlandske 
forsikringsselskap skal registreres etter reglene i dette kapitlet. Dette gjelder likevel ikke hvis 
agentvirksomheten har avtale med et forsikringsselskap som har hovedsete i en EØS-stat og 
er registrert i forsikringsselskapets hjemland etter de regler om registrering som er fastsatt 
der. For agentvirksomheter som registreres i Finanstilsynet gjelder bestemmelsene i dette 
kapittel tilsvarende. 

Kapittel 8. Filialetablering og grenseoverskridende virksomhet 

§ 8-1. Norske forsikringsformidleres virksomhet i utlandet 

Den som ønsker å utøve forsikringsformidling i en annen stat, herunder gjennom utenlandsk 
datterselskap, skal gi Finanstilsynet melding om dette. Finanstilsynet skal gi nærmere regler 
om hva meldingen skal inneholde. 

Meldingen om å utøve forsikringsformidlingsvirksomhet i en annen EØS-stat, skal minst 
inneholde opplysninger om:  
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1. hvilken stat filialen ønskes etablert i og filialens adresse, eller  

2. i hvilken stat grenseoverskridende virksomhet ønskes påbegynt.  

Senest én måned etter mottakelsen av melding som nevnt i forrige ledd skal Finanstilsynet 
underrette tilsynsmyndigheten i vertsstaten om forsikringsformidlerens intensjon når 
vedkommende myndighet ønsker slik underretning. Forsikringsformidler skal samtidig 
underrettes om oversendelsen. Forsikringsformidleren kan starte sin virksomhet én måned 
etter den dato vedkommende ble underrettet av Finanstilsynet. Forsikringsformidler kan 
starte sin virksomhet umiddelbart dersom vertsstaten ikke ønsker å bli underrettet om 
forsikringsformidlers intensjon. 

Forsikringsformidler har plikt til å gi melding til Finanstilsynet om endringer i de forhold som 
er meldepliktige. 

Finanstilsynet kan forby formidling av forsikringer til forsikringsselskap med hovedsete i stat 
utenfor EØS med vilkår eller premier som Finanstilsynet finner å være ubetryggende eller 
urimelige. Tilsvarende gjelder for formidling av forsikringer til forsikringsselskap med 
hovedsete i annen stat i EØS dersom Finanstilsynet finner at vilkår og premier er urimelige. 

 

§ 8-2. Utenlandske forsikringsformidleres virksomhet i Norge 

Forsikringsmeglere som er registrert i en annen EØS-stat kan starte virksomhet her i riket 
gjennom en filial eller som grenseoverskridende virksomhet en måned etter at Finanstilsynet 
har mottatt melding fra tilsynsmyndigheten i selskapets hjemland om den planlagte 
virksomheten. Bestemmelsene i lovens §§ 5-2, 5-2 a, 5-3, 5-4, 5-6 og 5-7 annet ledd gjelder 
for slik forsikringsmeglervirksomhet. Departementet kan gi nærmere regler om anvendelsen 
av nevnte lovbestemmelser på utenlandske virksomheter og kan gjøre unntak fra 
bestemmelsene dersom en forsikringsmegler er underlagt tilsvarende bestemmelser i 
henhold til hjemlandets lovgivning. 

Forsikringsagentvirksomhet som er registrert i annen EØS-stat kan begynne sin virksomhet 
her i riket når den har gitt melding til vedkommende myndighet i hjemlandet. 

Utenlandsk forsikringsformidlerforetak med hovedsete utenfor EØS kan etter særskilt 
tillatelse fra Finanstilsynet etablere filial her i riket. Bestemmelsene i loven her gjelder så 
langt de passer. Finanstilsynet kan fastsette utfyllende regler for etablering av filial her i riket 
av forsikringsformidler som er meddelt tillatelse eller registrert i en stat utenfor EØS. 

Finanstilsynet kan, etter å ha fremlagt saken for vedkommende myndighet i den stat 
forsikringsformidler er registrert, pålegge forsikringsformidler å opphøre med virksomhet 
her i riket, dersom forsikringsformidler har gjort seg skyldig i grov eller vedvarende 
overtredelse av sine plikter etter denne lov eller andre lover og forskrifter som gjelder her i 
riket. 

Finanstilsynet kan kreve at meldingen med bilag skal være oversatt til norsk av godkjent 
translatør. 
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Bestemmelsene om opplysningsplikt i finanstilsynsloven gjelder for utenlandsk foretak som 
driver virksomhet her i riket i henhold til bestemmelsene i loven her. 

Kapittel 9. Klage, tilsyn, tilbakekall av tillatelse, sanksjoner mv. 

§ 9-1. Klage 

Dersom det oppstår tvist mellom oppdragsgiver og forsikringsformidler, kan hver av partene 
kreve å få behandlet denne av kompetent organ som fastsatt i forskrift av departementet. I 
forskrift kan departementet fastsette nærmere bestemmelser om finansiering av organet, 
herunder bestemmelser om at utgifter tilknyttet organets virksomhet skal utliknes på 
forsikringsformidlingsforetakene eller dekkes av partene. Så lenge tvisten er til behandling i 
organet, kan ingen av partene bringe tvisten inn for domstolene. En sak som er 
realitetsbehandlet av organet, kan bringes direkte inn for domstolene. 

§ 9-2. Tilsyn 

Finanstilsynet skal føre tilsyn med forsikringsformidling i samsvar med reglene i loven her og 
finanstilsynsloven. 

§ 9-3. Tilbakekall av tillatelse og sletting av registrering 

Finanstilsynet kan kalle tilbake tillatelse som forsikringsmeglingsforetak dersom kravene i 
eller i medhold av loven her ikke lenger er oppfylt. 

Finanstilsynet kan gi forsikringsselskap pålegg om å slette registrering av agentvirksomhet 
dersom kravene i eller i medhold av loven her ikke lenger er oppfylt. 

§ 9-4. Administrativt rettighetstap 

Finanstilsynet kan frata forsikringsmeglingsforetaket tillatelsen dersom en forsikringsmegler 
eller forsikringsmeglingsforetaket grovt eller gjentatte ganger har overtrådt sine plikter etter 
lov eller forskrifter. 

Finanstilsynet kan gi forsikringsselskap pålegg om å slette registrering av agentvirksomhet 
dersom en forsikringsagent eller forsikringsagentvirksomheten grovt eller gjentatte ganger 
har overtrådt sine plikter etter lov eller forskrifter. 

Vedtak etter denne bestemmelse kan gjelde en tidsbegrenset periode. 

).  

§ 9-5. Straffeansvar 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne lovs §§ 2-1, 4-1, 5-1, 5-3, 5-4, 5-6, 5-7 annet 
ledd, 7-1, 7-5, 7-6, 8-1 første ledd og 8-2 tredje ledd med tilhørende forskrifter, straffes med 
bøter eller fengsel inntil ett år. På samme måte straffes overtredelse av § 7-7, jf. §§ 5-3 og 5-
4. 

Grove eller gjentatte brudd på god meglerskikk, jf. § 5-2, straffes på samme måte. 

Medvirkning straffes på samme måte. 
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Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 
nr. 74.  

Kapittel 10. Ikrafttredelse og overgangsregler 

§ 10-1. Ikrafttredelse 

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte 
bestemmelser til forskjellig tid.  

§ 10-2. Overgangsregler 

Forsikringsmeglingsforetak som meglet forsikring før 1. september 2000, og var oppført i 
Finanstilsynets register, oppføres automatisk i nytt register i Finanstilsynet. 

Departementet kan fastsette øvrige overgangsregler. 

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603).  

§ 10-3. Endring i andre lover 

Fra den tiden loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover: – – – 
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Kunnskapsprøven i kreditt 

Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften) 

Dato FOR-2018-06-19-906 

Departement Finansdepartementet 

Ikrafttredelse 01.07.2018 - 31.12.2019 

Gjelder for Norge 

Hjemmel LOV-2015-04-10-17-§1-7 

Kunngjort 19.06.2018   kl. 14.40 

Korttittel Boliglånsforskriften 

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 19. juni 2018 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om 

finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 1-7. 

§ 1.Virkeområde 

Forskriften gjelder for finansforetak som yter lån med pant i bolig, herunder lån med pant 

i fritidsbolig. Forskriften gjelder også for utenlandske finansforetak som driver virksomhet 

i Norge i medhold av finansforetaksloven § 5-2, § 5-3 og § 5-6. 

Forskriften § 3, § 4, § 7 og § 8 gjelder ikke kapitalfrigjøringskreditter hvor det uttrykkelig 

fremgår av avtalen at finansforetaket skal dekke differansen dersom det samlede lånet 

overstiger boligens verdi på forfallstidspunktet. Med kapitalfrigjøringskreditt menes her 

avtale om lån med pant i bolig som ytes mot et beløp som stammer fra et fremtidig salg 

av boligen, og hvor lånebeløpet ikke forfaller til betaling før en eller flere avtalte og 

livsrelaterte hendelser inntreffer. 

§ 2.Dokumentasjon av kredittvurdering 

Finansforetaket skal dokumentere at innvilgelse av lån med pant i bolig er basert på en 

forsvarlig kredittvurdering på grunnlag av utfyllende informasjon om lånekundens inntekt, 

samlede gjeld og verdi på boligen som stilles som sikkerhet. 

§ 3.Betjeningsevne 

Finansforetaket skal beregne kundens evne til å betjene lånet basert på kundens inntekt 

og alle relevante utgifter, herunder renter, avdrag på lån og normale utgifter til 

livsopphold. 

I vurderingen av kundens betjeningsevne skal finansforetaket legge inn en renteøkning 

på 5 prosentpoeng fra det aktuelle rentenivået. Ved fastrentelån skal det legges inn en 

tilsvarende renteøkning fra utløpet av rentebindingsperioden. Dersom lånekunden ikke 

har tilstrekkelige midler til å dekke normale utgifter til livsopphold etter en slik 

renteøkning, skal lånet ikke innvilges. 

§ 4.Gjeldsgrad 

Lån skal ikke innvilges dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntekt. 

Med årsinntekt menes her personinntekten slik den er definert i skatteloven, eventuelt 

https://lovdata.no/lov/2015-04-10-17/%C2%A71-7
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alminnelig inntekt før minstefradrag og personfradrag. Skattefri inntekt kan likevel 

medregnes dersom inntekten er dokumenterbar og stabil over tid. 

§ 5.Belåningsgrad 

Nedbetalingslån med pant i bolig skal på innvilgelsestidspunktet ikke overstige 85 

prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen, som ikke kan være høyere enn 

markedsverdi fastsatt ut fra en forsiktig vurdering. 

Første ledd gjelder ikke lån med pant i sekundærbolig i Oslo kommune. Slike 

nedbetalingslån skal på innvilgelsestidspunktet ikke overstige 60 prosent av boligens 

verdi beregnet etter første ledd. 

Lån uten avdragsplikt (rammekreditter) skal på innvilgelsestidspunktet ikke overstige 60 

prosent av boligens verdi beregnet etter første ledd. 

Alle lån med pant i boligen skal tas med i beregningen av belåningsgrad, herunder 

fellesgjeld i borettslag og boligsameier. 

§ 6.Tilleggssikkerhet mv. 

Ved beregning av belåningsgrad etter § 5 kan boligens verdi suppleres med betryggende 

tilleggssikkerhet i form av pant i annen fast eiendom, kausjon eller garanti. 

Innestående midler på kundens boligsparekonto for ungdom (BSU-konto) på 

innvilgelsestidspunktet kan trekkes fra lånebeløpet ved beregning av belåningsgraden. 

§ 7.Avdrag 

Ved lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, skal finansforetaket kreve årlig 

nedbetaling som minst skal være 2,5 prosent av innvilget lån eller det avdragsbetalingen 

ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid hvis dette er lavere. 

Første ledd er ikke til hinder for at finansforetaket gir avdragsutsettelse på grunn av 

senere inntrådte omstendigheter som forventes å være forbigående. 

§ 8.Fleksibilitet 

Finansforetaket kan innvilge lån som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i § 3, § 4, § 

5 og § 7 for inntil 10 prosent av verdien av innvilgede lån hvert kvartal. 

Første ledd gjelder ikke lån med pant i bolig i Oslo kommune. Finansforetaket kan hvert 

kvartal innvilge lån med pant i bolig i Oslo kommune som ikke oppfyller ett eller flere av 

vilkårene i § 3, § 4, § 5 og § 7 for inntil 8 prosent av verdien av innvilgede lån med pant i 

bolig i Oslo kommune eller inntil 10 millioner kroner. 

Ved beregningen etter første og annet ledd skal kapitalfrigjøringskreditter ikke 

medregnes i verdien av innvilgede lån. 

Innvilgelse av lån som angitt i første og annet ledd, skal være innenfor rammer og 

retningslinjer som er fastsatt av foretakets styre, eller av ledelsen for utenlandske filialer. 
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Finansforetaket skal hvert kvartal rapportere til styret eller ledelsen for utenlandske 

filialer om hvor stor andel av verdien av innvilgede lån som er innvilget etter denne 

paragraf. 

§ 9.Refinansiering 

Denne forskriften er ikke til hinder for at lån med pant i bolig kan erstattes med nytt lån 

(refinansiering) der det nye lånet ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i § 3, § 4, § 5 og 

§ 7, men der det refinansierte lånet: 

1. ikke overstiger det eksisterende lånets størrelse på refinansieringstidspunktet, 

2. har pant i samme bolig, 

3. har en løpetid som ikke er lengre enn gjenværende løpetid på det eksisterende lån og 

4. har samme eller strengere krav til avdragsbetaling som eksisterende lån. 

Lån som er refinansiert i medhold av første ledd, skal ikke regnes med ved beregning av 

verdien av innvilgede lån etter § 8. 

§ 10.Utfyllende bestemmelser 

Finanstilsynet kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften. 

§ 11.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. juli 2018, og skal gjelde til og med 31. desember 2019. 

Utdrag fra Lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) 

 

DATO: LOV-1999-06-25-46  

DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet)  

IKRAFTTREDELSE: 1999-06-25, 2000-07-01  

SIST-ENDRET: LOV-2016-12-16-91 fra 01.01.2017 

KORTTITTEL: Finansavtaleloven – finansavtl.  

 

Kapittel 1. Alminnelige regler 

§ 6.Sletting av pantheftelser m.v. 

(1) Når en fordring er innfridd eller for øvrig bortfalt, skal kreditor sørge for sletting eller 

frigivelse av pant og annen sikkerhet for fordringen, dersom ikke annet er avtalt i 

forbindelse med innfrielsen. Kausjonsdokument skal leveres tilbake til kausjonisten. 

(2) Gjeldsbrev og annet dokument som har tjent som bevis for långiverens fordring, skal 

gjøres ugyldig og leveres tilbake til låntakeren. 

 

https://lovdata.no/lov/2016-12-16-91
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Kapittel 3. Kredittavtaler mv. 

§ 44.Virkeområde 

(1) Dette kapitlet gjelder for kredittavtaler mellom en kredittgiver og en kredittkunde. 

(2) Kapitlet gjelder ikke for 

a) 
kredittavtale der kreditten gis rente- og kostnadsfritt, og kredittavtale som innebærer 
en rente- og kostnadsfri henstand med betalingen av en eksisterende forpliktelse 

b) 
kredittavtale der kreditten gis av en arbeidsgiver til en arbeidstaker som ledd i en 
bibeskjeftigelse, og hvor kreditten gis rentefritt eller med en effektiv rente som er 
lavere enn markedsrentene, og som generelt ikke tilbys til allmennheten 

c) kredittavtale som er resultat av rettsforlik. 

(3) For kredittavtale i form av kassakreditt eller annen rammekreditt der kreditten skal 
betales tilbake etter påkrav eller innen tre måneder, gjelder bare bestemmelsene i § 44 
a, § 45, § 46 første ledd bokstav a og b og annet og tredje ledd, § 46 a annet til åttende 
ledd, § 46 b, § 47, § 48 første, tredje, fjerde og femte ledd, § 48 a første ledd, § 49, § 50, 
§ 51, § 51 b tredje ledd annet punktum, § 52, § 54 a, § 54 b, § 55, § 56 og § 56 a. 

(4) For kredittavtale i form av overtrekk gjelder bare bestemmelsene i § 44 a, § 48 b og § 
56 a. 

(5) For kredittavtale der kredittkunden utelukkende hefter med en gjenstand som på 
avtaletidspunktet blir deponert hos kredittgiveren, gjelder bare §§ 46 a og 47. 

(6) Har en institusjon stilt garanti e.l. for lån til en forbruker, gjelder §§ 48 og 52 
tilsvarende i forholdet mellom institusjonen og forbrukeren så langt de passer. 

(7) Kapitlet gjelder ikke for avtale om faktoring eller avtale om leiefinansiering der det 
ikke er avtalt en plikt for leieren til å bli eier. Kongen kan gi forskrift om forbrukerleie som 
i realiteten tjener til å sikre et avhendingsvederlag, eller som ellers i det vesentlige fyller 
samme økonomiske funksjon som salg av varer på kreditt, selv om det ikke er avtalt en 
plikt for leieren til å bli eier. I forskriften kan det gis bestemmelser om ufravikelighet etter 
§ 2, opplysningsplikt på tilsvarende vilkår som i §§ 46 og 46 a, forskuddsleie på 
tilsvarende vilkår som minste kontantinnsats etter § 56 b, oppsigelsesrett for leietakeren 
og oppgjøret ved eventuelt eierskifte. § 47 gjelder tilsvarende ved avtaler om 
forbrukerleie. 

 

§ 44 a.Definisjoner 

I dette kapitlet menes med 

a) 
kredittavtale: en avtale der en kredittgiver gir en kredittkunde kreditt i form av 
betalingsutsettelse, lån, kassakreditt eller annen tilsvarende form for kreditt 

b) 
kassakreditt eller annen rammekreditt: en uttrykkelig kredittavtale der en kredittgiver 
stiller midler til rådighet for en kredittkunde som overstiger løpende saldo på 
kredittkundens løpende konto 

c) 
overtrekk: en stilltiende aksept av overtrekk der en kredittgiver stiller midler til rådighet 
for en kredittkunde som overstiger løpende saldo på kredittkundens løpende konto 
eller kassakreditt 

d) kredittkunde: en fysisk eller juridisk person som gis kreditt av en kredittgiver 

e) 
kredittgiver: en fysisk eller juridisk person som nevnt i eller i forskrift fastsatt i medhold 
av § 1 første, annet, fjerde, femte eller sjette ledd som gir kreditt til en kredittkunde 

f) 
kredittformidler: en fysisk eller juridisk person som ikke opptrer som kredittgiver, og 
som mot vederlag og som ledd i utøvelsen av sin næringsvirksomhet presenterer eller 
tilbyr kredittavtaler, bistår kredittkunder ved å utføre annet forberedende arbeid med 
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sikte på inngåelse av kredittavtale, eller inngår kredittavtale med kredittkunder på 
kredittgiverens vegne 

g) 
effektiv rente: kredittkostnadene uttrykt i prosent per år av kredittbeløpet, beregnet i 
samsvar med matematisk formel som fastsettes av Kongen i forskrift 

h) 
kredittkostnadene: alle kostnader, herunder rente, provisjon, gebyr, avgifter og andre 
utgifter som kredittkunden skal betale i forbindelse med kreditten 

i) 
samlet kredittbeløp: summen av beløp som blir stilt til disposisjon i henhold til en 
kredittavtale 

j) nominell rente: rentesats som blir anvendt på årsbasis på utnyttede kredittmuligheter 

k) totalbeløp: summen av samlet kredittbeløp og kredittkostnadene 

l) 

varig medium: enhver innretning som gjør det mulig for kredittkunden å lagre 
informasjon som er rettet personlig til kredittkunden på en måte som tillater fremtidig 
søking i et tidsrom tilpasset formålet med informasjonen, og som gir mulighet til 
uendret gjengivelse av den lagrede informasjonen 

m) 

tilknyttet kredittavtale: en kredittavtale der aktuell kreditt utelukkende tjener til å 
finansiere en avtale om levering av spesifikke varer eller tjenesteytelser og 
kredittavtalen og avtalen om levering objektivt sett utgjør en kommersiell helhet. 
Kommersiell helhet foreligger når leverandøren selv finansierer forbrukerens kreditt, 
eller, dersom finansieringen skjer gjennom tredjeperson, når kredittgiveren i 
forbindelse med inngåelsen eller forberedelsen av kredittavtalen gjør bruk av 
leverandørens tjenester, eller når den spesifikke varen eller tjenesteytelsen er 
uttrykkelig angitt i kredittavtalen. 

 

§ 45.Overdragelse 

(1) Når en finansinstitusjon eller lignende institusjon som nevnt i § 1 annet ledd eller en 
kommune eller fylkeskommune er kredittgiver, kan kredittgiverens fordring bare overdras 
til en finansinstitusjon eller til en lignende institusjon som nevnt i § 1 annet ledd bokstav 
a, d, e eller f, med mindre kredittkunden særskilt samtykker til at fordringen overdras til 
andre. 

(2) Når kredittgiverens fordring overdras, gjelder bestemmelsene i dette kapitlet 
tilsvarende i forholdet mellom kredittkunden og den som fordringen blir overdratt til, når 
ikke annet er fastsatt i lov. 

(3) Kredittgiveren skal underrette kredittkunden om overdragelsen, med mindre 
kredittgiveren, etter avtale med og på vegne av den som fordringen er overdratt til, 
opptrer som kredittgiver overfor kredittkunden. 

 

§ 46.Opplysningsplikt ved markedsføring av kredittavtale 

(1) Enhver form for markedsføring av kredittavtaler skal inneholde opplysning om 

a) 
kredittkostnadene, herunder effektiv rente med angivelse av kredittbeløp og 
kredittprofil 

b) samlet kredittbeløp 

c) kredittavtalens løpetid 

d) 
kontantprisen og størrelsen på en eventuell forskuddsbetaling, dersom det er tale om 
kreditt i form av henstand med betalingen for en spesifikk vare eller tjenesteytelse 

e) totalbeløp og størrelsen på eventuelle avdragsbetalinger 

f) 
en eventuell forpliktelse for kredittkunden til å inngå avtale om en aksessorisk 
tjenesteytelse, dersom kostnadene ved den aksessoriske avtalen ikke kan beregnes 
på forhånd. 
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(2) Standardopplysningene nevnt i første ledd skal gis på en tydelig måte ved hjelp av et 
representativt eksempel. 

(3) Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om markedsføring av kredittilbud. 

 

§ 46 a. Opplysningsplikt forut for inngåelse av kredittavtale 

(1) I god tid før forbrukeren blir bundet av en kredittavtale, skal kredittgiveren gi 
forbrukeren følgende opplysninger om 

a) 
kredittgiverens og, dersom kredittgiveren gjør bruk av kredittformidler, 
kredittformidlerens navn og geografiske adresse 

b) kredittype 

c) samlet kredittbeløp 

d) vilkårene for å utnytte kredittmuligheten 

e) kredittavtalens løpetid 

f) 
størrelse, antall og hyppighet av de betalinger som forbrukeren skal foreta, og hvordan 
betalingene i tilfelle blir fordelt til nedbetaling av forskjellige utestående saldoer med 
forskjellige renter 

g) totalbeløp 

h) 
varen eller tjenesteytelsen og dens kontantpris, såfremt det er tale om tilknyttet 
kredittavtale eller kreditt i form av henstand med betalingen for en spesifikk vare eller 
tjenesteytelse 

i) sikkerhet som kreves 

j) 

vilkår om at betalinger som forbrukeren foretar, ikke umiddelbart fører til tilsvarende 
amortisering av det samlede kredittbeløp, men tjener til å bygge opp kapital på vilkår 
som fastsatt i kredittavtalen eller aksessorisk avtale, og at en slik kredittavtale ikke 
garanterer tilbakebetaling av samlet utnyttet kredittbeløp i henhold til kredittavtalen, 
med mindre slik garanti har blitt stilt 

k) 
nominell rente, eventuell indeks eller referansesats som skal benyttes på opprinnelig 
avtalt nominell rente, og tidspunkter, vilkår og prosedyrer for endring av nominell rente 

l) 
effektiv rente, jf. § 44 a bokstav g, illustrert med et representativt eksempel som angir 
alle de antakelser som er lagt til grunn for beregningen av prosentsatsen 

m) 
kostnader forbundet med inngåelse av avtale om forsikring vedrørende kreditten eller 
annen aksessorisk tjenesteytelse, såfremt inngåelse av slik avtale er et vilkår for å 
oppnå kreditten på annonserte vilkår 

n) 

kostnader forbundet med åpning av konto til registrering av både 
betalingstransaksjoner og utnyttelse av kredittmuligheten, såfremt åpning av slik konto 
er en betingelse for kreditten, samt kostnader ved anvendelse av et betalingsmiddel i 
forbindelse med både betalingstransaksjoner og utnyttelse av kredittmuligheten 

o) andre kostnader i forbindelse med kredittavtalen 

p) vilkårene for endring av kostnader nevnt i bokstav k til o 

q) 
gjeldende forsinkelsesrente og andre kostnader ved mislighold, samt eventuelle andre 
rettslige konsekvenser av manglende betaling 

r) hvorvidt forbrukeren har angrerett 

s) 
retten til førtidig tilbakebetaling og kredittgiverens eventuelle rett til kompensasjon ved 
førtidig tilbakebetaling, og hvordan denne kompensasjonen fastsettes i 
overensstemmelse med §§ 53 og 54 

t) 
forbrukerens rett etter § 46 b tredje ledd til omgående og vederlagsfri underretning om 
resultatet av søk i database som har blitt foretatt for å vurdere hans eller hennes 
kredittverdighet, såfremt søknad om kreditt blir avslått på grunnlag av slikt søk 
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u) 
forbrukerens rett til, etter forespørsel og vederlagsfritt, å få utlevert kopi av utkast til 
kredittavtale 

v) 
forbrukerens frist for å akseptere kredittavtale basert på opplysninger gitt i medhold av 
denne bestemmelsen. 

(2) I god tid før forbrukeren blir bundet av en kredittavtale som nevnt i § 44 tredje ledd, 
skal kredittgiveren gi forbrukeren opplysninger som nevnt i første ledd bokstav a, b, c, e, 
k, l, o, p, q, t og v. I tillegg skal kredittgiveren opplyse forbrukeren om vilkårene for 
oppsigelse av kredittavtalen. Dersom kredittgiveren til enhver tid kan fremsette krav om 
tilbakebetaling av hele kredittbeløpet, skal forbrukeren også opplyses om dette. 

(3) Opplysningene etter første ledd skal gis på papir eller annet varig medium ved bruk 
av formular. Opplysningene etter annet ledd skal gis på papir eller annet varig medium 
og kan gis ved bruk av formular eller på en annen måte som sikrer at alle opplysningene 
er like fremtredende. Kredittgiveren anses å ha oppfylt opplysningsplikten etter første og 
annet ledd og angrerettloven § 30 første ledd første punktum dersom opplysninger er gitt 
forbrukeren i samsvar med formularet. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om 
gjennomføring og avgrensning av opplysningsplikten etter bestemmelsen her, herunder 
om bruk og godkjenning av formular ved oppfyllelse av opplysningsplikten. 

(4) Hvis taletelefoni blir benyttet som kommunikasjonsmåte, jf. angrerettloven § 28 fjerde 
ledd, skal forbrukeren gis opplysninger i samsvar med angrerettloven § 28 fjerde ledd. 
Opplysninger om kredittproduktets viktigste kjennetegn og kostnader ved kredittavtalen 
skal likevel i det minste omfatte opplysninger som nevnt i denne paragrafens første ledd 
bokstav c til h og k til l. Hvis taletelefoni blir benyttet som kommunikasjonsmåte, og 
forbrukeren anmoder om rammekreditt med øyeblikkelig virkning, skal forbrukeren gis 
opplysninger som nevnt i denne bestemmelsens første ledd bokstav c, e, k, l, o og p og 
annet ledd tredje punktum. 

(5) Hvis kredittavtalen er inngått på forbrukerens oppfordring ved bruk av 
fjernkommunikasjonsteknikk som ikke gjør det mulig å oppfylle forpliktelsene etter første 
og annet ledd, herunder tilfeller nevnt i fjerde ledd, skal kredittgiveren umiddelbart etter 
avtaleinngåelsen gi forbrukeren opplysninger som nevnt i første og annet ledd. 

(6) Skriftlig informasjon med opplysninger som nevnt i første og annet ledd skal være 
tilgjengelig for enhver kredittkunde før kredittavtale inngås. Er kredittkunden forbruker, 
har han eller hun etter forespørsel rett til å få utlevert kopi av utkast til kredittavtale 
vederlagsfritt. 

(7) Opplysningsplikten etter paragrafen her gjelder også for en kredittformidler når 
oppdraget helt eller delvis er knyttet til avtaler om kreditt. Opplysningsplikten gjelder 
likevel ikke for leverandør av varer eller tjenester som opptrer aksessorisk som formidler 
av kreditt. Dette berører ikke kredittgiverens forpliktelser etter denne paragrafen. 

(8) Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om bruk av bestemmelsen her for visse 
kredittavtaler. 

 

§ 46 b.Kredittgiverens plikt til å vurdere forbrukerens kredittverdighet 

(1) Før kredittavtale inngås, skal kredittgiveren vurdere forbrukerens kredittverdighet på 
grunnlag av fyllestgjørende opplysninger innhentet hos forbrukeren og om nødvendig fra 
relevant database. 

(2) Dersom partene avtaler å endre det samlede kredittbeløpet etter inngåelsen av 
kredittavtalen, skal kredittgiveren oppdatere sin finansielle informasjon om forbrukeren 
og igjen vurdere forbrukerens kredittverdighet, jf. første ledd, før det skjer en vesentlig 
forhøyelse av det samlede kredittbeløpet. 
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(3) Hvis en kredittsøknad avslås på grunnlag av kredittgiverens søk i en database, skal 
kredittgiveren underrette forbrukeren omgående og vederlagsfritt om resultatet av søket i 
databasen og om databasen. 

0 
Tilføyd ved lov 7 mai 2010 nr. 15 (ikr. 11 juni 2010 iflg. res. 7 mai 2010 nr. 653). Jf. 
EØS-avtalen vedlegg XIX nr. 7h (direktiv 2008/48/EF). 

 

§ 46 c.Kredittgiverens og kredittformidlerens plikt til å gi forbrukeren fyllestgjørende 

forklaringer 

(1) Før kredittavtale inngås, skal en kredittgiver eller en kredittformidler gi forbrukeren 
fyllestgjørende forklaring slik at han eller hun er i stand til å vurdere om den foreslåtte 
kredittavtalen passer til hans eller hennes behov og finansielle situasjon. Forklaringen 
skal omfatte opplysningene som er gitt etter § 46 a første ledd, kredittavtalens viktigste 
egenskaper og konsekvenser avtalen kan få for forbrukeren, blant annet ved mislighold. 

(2) Forklaringsplikten etter første ledd gjelder likevel ikke for leverandør av varer eller 
tjenester som opptrer aksessorisk som formidler av kreditt. 

0 
Tilføyd ved lov 7 mai 2010 nr. 15 (ikr. 11 juni 2010 iflg. res. 7 mai 2010 nr. 653). Jf. 
EØS-avtalen vedlegg XIX nr. 7h (direktiv 2008/48/EF). 

 

§ 47.Frarådingsplikt 

(1) Dersom kredittgiveren, før kredittavtale inngås med en forbruker eller kreditten 
utbetales eller salgsting overgis til forbrukeren, må anta at økonomisk evne eller andre 
forhold på forbrukerens side tilsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp 
kreditten eller fra å gjennomføre kredittavtalen, skal kredittgiveren underrette forbrukeren 
om dette. Slik underretning skal skje skriftlig. Dersom underretningen gis før kredittavtale 
inngås, skal underretningen så vidt mulig også gis muntlig. Dersom forbrukeren inngår 
kredittavtale på tross av frarådingen, skal han ved signatur bekrefte at han er kjent med 
at kredittgiveren skriftlig og muntlig har frarådet ham å oppta kreditten. 

(2) Første ledd gjelder tilsvarende for kredittformidler som opptrer på vegne av 
kredittgiveren. 

(3) Har kredittgiveren eller kredittformidleren ikke frarådet forbrukeren å ta opp kreditten 
eller å gjennomføre kredittavtalen i tilfeller hvor kredittgiveren og kredittformidleren er 
forpliktet til det etter første eller annet ledd, kan forbrukerens forpliktelser lempes for så 
vidt dette finnes rimelig. 

0 Endret ved lov 7 mai 2010 nr. 15 (ikr. 11 juni 2010 iflg. res. 7 mai 2010 nr. 653). 

 

§ 48. Kredittavtalens form og innhold 

(1) Kredittavtalen skal være skriftlig. Er kredittkunden forbruker, må avtalen være skriftlig 
og undertegnet av forbrukeren for å være bindende, med mindre forbrukeren ikke ønsker 
å påberope seg disse vilkårene. Kredittgiveren skal gi kredittkunden et eksemplar av 
kredittavtalen eller på annen måte gjøre avtalen tilgjengelig for kredittkunden. 

(2) Kredittavtalen skal inneholde opplysninger som bestemt i § 46 a første ledd bokstav 
a til s. Kredittavtale med en forbruker skal i tillegg inneholde opplysninger om 

a) 
vilkårene for utøvelse av eventuell angrerett, herunder opplysninger om fristen for 
utøvelse av slik rett, forbrukerens forpliktelse til å tilbakebetale benyttet kreditt med 
renter i samsvar med § 51 b og det rentebeløp som påløper per dag 

b) forbrukerens rettigheter etter § 54 b og vilkårene for utøvelse av disse 

https://lovdata.no/LTI/lov/2010-05-07-15
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-05-07-653
https://lovdata.no/eu/32008l0048
https://lovdata.no/LTI/lov/2010-05-07-15
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-05-07-653
https://lovdata.no/eu/32008l0048
https://lovdata.no/LTI/lov/2010-05-07-15
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-05-07-653
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c) 

at forbrukeren vederlagsfritt og når som helst i kredittavtalens løpetid kan kreve å få 
tilsendt en nedbetalingsplan eller, dersom det er avtalt avdragsfrihet, en oversikt over 
tidspunkter og betingelser for betaling av renter og andre kredittkostnader, jf. § 48 a 
annet ledd 

d) forbrukerens rettigheter etter § 51 a og prosedyren for utøvelsen av disse 

e) 
eventuell klageadgang og adgang til utenrettslig tvisteløsning og vilkårene for bruk av 
slik adgang 

f) relevant tilsynsmyndighets navn og adresse. 

(3) Kredittavtale som nevnt i § 44 tredje ledd skal inneholde opplysninger som bestemt i 
§ 46 a første ledd bokstav a til e, k, l, o og p og annet ledd annet og tredje punktum. 

(4) Et vilkår som ikke er tatt inn i kredittavtalen, er ikke bindende for kredittkunden med 
mindre kredittgiveren godtgjør at vilkåret er vedtatt av kredittkunden. 

(5) Er det overfor en forbruker ikke på forhånd gitt opplysninger som nevnt i § 46 a første 
ledd bokstav p, jf. annet ledd, kan forbehold i avtalen om å endre rente, gebyrer eller 
andre kostnader ikke utøves til skade for forbrukeren før etter tre år, med mindre det er 
klart at forbrukeren før avtalen ble inngått var kjent med endringsadgangen. Dersom 
kredittgiveren på forhånd har oppgitt rentesats overfor en forbruker uten å angi både 
nominell og effektiv rente etter § 46 a første ledd bokstav k og l, jf. annet ledd, skal den 
oppgitte renten i inntil tre år anses som effektiv rente, med mindre det er klart at 
forbrukeren ikke er villedet. 

(6) Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om krav til innholdet i kredittavtalen. 

 

§ 48 a.Opplysningsplikt under kredittforholdet 

(1) Ved avtale om kreditt i form av kassakreditt eller annen rammekreditt skal 
kredittgiveren med jevne mellomrom sende skriftlig kontoutskrift til kredittkunden som 
inneholder følgende opplysninger 

a) perioden som kontoutskriften dekker 

b) størrelsen på benyttet kreditt og datoene for bruk av kreditt 

c) forrige kontoutskrifts saldo og dato 

d) ny saldo 

e) datoene for kredittkundens betalinger og størrelsen på disse 

f) benyttet nominell rente 

g) andre kredittkostnader som har påløpt 

h) det minimumsbeløp som kredittkunden eventuelt er forpliktet til å betale. 

(2) Ved andre kredittavtaler enn nevnt i første ledd kan kredittkunden vederlagsfritt og 
når som helst i kredittavtalens løpetid kreve å få tilsendt en nedbetalingsplan eller, 
dersom det er avtalt avdragsfrihet, en oversikt over tidspunkter og betingelser for 
betaling av renter og andre kredittkostnader. 

 

§ 48 b.Overtrekk 

(1) I tilfeller hvor det er en mulighet for å overtrekke en konto, skal rammeavtalen 
inneholde opplysninger som nevnt i § 46 a første ledd bokstav k. Kredittgiveren skal 
jevnlig gi disse opplysningene på papir eller annet varig medium. 

(2) Dersom det skjer vesentlig overtrekk på løpende saldo i en periode som overstiger 
en måned, skal forbrukeren straks underrettes på papir eller annet varig medium om 
overtrekket, overtrekkets størrelse, nominell rente og andre omkostninger som påløper 
som følge av overtrekket. 
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§ 49.Endring av kredittvilkårene 

(1) Er partene enige om å endre kredittavtalen, gjelder §§ 46 a og 48 tilsvarende så langt 
de passer. 

(2) I kredittavtale med en forbruker kan ikke kredittgiveren forbeholde seg rett til ensidig 
å endre kredittvilkårene til skade for forbrukeren, med unntak av økning av rentesats, 
gebyrer og andre kredittkostnader. Forbeholdet skal angi betingelsene for at endring kan 
foretas. Endring av kredittvilkårene etter leddet her kan bare iverksettes etter varsel i 
samsvar med § 50 og dersom endringen er saklig begrunnet. Kongen kan i forskrift gi 
nærmere regler om betingelsene for endring av kredittvilkårene til kredittkundens skade. 

(3) Ved fastsetting av rentesats, gebyrer og andre kredittkostnader skal det ikke skje 
urimelig forskjellsbehandling mellom kredittgiverens kunder. 

(4) Når ikke annet avtales, skal avtalt løpetid på annuitetslån beholdes når renten 
endres. Når kredittkunden er forbruker, skal kredittkunden være varslet etter § 50 før 
avtale om forlenget løpetid ved økning av rentesatsen kan inngås med kredittkunden. 

 

§ 50.Varsel om endring av kredittvilkårene 

(1) Kredittgiveren skal gi skriftlig varsel til kredittkunden om ensidig endring av 
kredittvilkårene før endringen trer i kraft. Varslet skal opplyse om hva endringen går ut 
på, hva som er begrunnelsen for endringen, kundens rett til førtidig tilbakebetaling og 
hvilke kostnader som påløper ved dette, jf. § 53. 

(2) Endres rentesatsen, gebyrer eller andre kredittkostnader, skal varslet inneholde 
opplysninger om nominell rente og effektiv rente. Effektiv rente skal beregnes etter 
forholdene når endringen settes i verk. Ved slik endring for avtale om nedbetalingslån, 
herunder annuitetslån, skal varslet dessuten inneholde opplysninger om hvilken 
betydning endringen vil få for lånets avdrags- og renteterminer (kredittprofilen) frem til 
siste avdrag. 

(3) Når kredittkunden er forbruker, kan endring av vilkårene etter § 49 annet ledd settes i 
verk tidligst seks uker etter at kredittgiveren har sendt skriftlig varsel til forbrukeren som 
bestemt i denne paragrafens annet ledd. Kortere frist kan benyttes når endring i 
rentesatsen skjer som en følge av at det er inntruffet en vesentlig endring i 
pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle nivået for institusjonenes 
innlån. 

(4) Tredje ledd gjelder ikke for kreditt hvor rentesatsen, gebyrer eller andre 
kredittkostnader bare kan reguleres på bestemte tidspunkter fastsatt i kredittavtalen. For 
slik kreditt skal kredittgiveren 

a) 

senest seks uker før reguleringstidspunktet gi forbrukeren skriftlig varsel med 
angivelse av rentesats, gebyrer og andre kostnader i samsvar med § 46 a første ledd 
bokstav k til o, som ville ha blitt krevd for tilsvarende kreditt regulert på 
varslingstidspunktet 

b) 

senest 14 dager før reguleringstidspunktet gi forbrukeren skriftlig tilbud med slike 
opplysninger som nevnt i annet ledd og med opplysning om at renter for neste 
rentebindingsperiode vil være i samsvar med tilbudet, med mindre forbrukeren innen 
en frist som er fastsatt i tilbudet, og som ikke kan være kortere enn 14 dager fra 
tilbudet ble sendt, har varslet kredittgiveren om førtidig tilbakebetaling. 

(5) Partene kan fastsette i kredittavtalen at plikten til å varsle etter annet ledd, jf. første 
ledd, ikke gjelder for endringer i rentesats i tilfeller hvor endringen skjer som en følge av 
endring i en referansesats, den nye referansesatsen er gjort tilgjengelig for offentligheten 
på hensiktsmessig måte og opplysninger om den nye referansesatsen er tilgjengelig for 
kredittkunden hos kredittgiveren. I så fall skal skriftlige opplysninger om endringer i 
kredittkostnader og endringenes eventuelle betydning for avdrags- og renteterminer frem 
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til siste avdrag bli gitt til kredittkunden med jevne mellomrom. Ved avtale om kreditt i 
form av rammekreditt skal opplysningene gis i kontoutskrift som nevnt i § 48 a. 

 

§ 51.Renter ved forsinket betaling 

Ved forsinket betaling kan kredittgiveren kreve forsinkelsesrenter. I den utstrekning 

forsinkelsesrenter ikke er særskilt regulert i kredittavtalen, gjelder lov 17. desember 1976 

nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Når kredittkunden er forbruker, kan det ikke 

avtales vilkår som stiller kredittkunden dårligere enn det som følger av lov om renter ved 

forsinket betaling. 

 

§ 51 a.Oppsigelse og sperring av tidsubegrenset kredittavtale 

(1) En kredittkunde som er forbruker, kan vederlagsfritt og til enhver tid si opp en 
tidsubegrenset kredittavtale, med mindre partene har avtalt en oppsigelsesfrist som ikke 
kan overstige en måned. 

(2) Kredittgiveren kan si opp en tidsubegrenset kredittavtale med en kredittkunde som er 
forbruker, dersom det er bestemt i avtalen. Oppsigelsen skal skje vederlagsfritt, skriftlig 
og med en frist på minst to måneder. 

(3) Dersom det er bestemt i avtalen, kan kredittgiveren ved saklig grunn sperre 
kredittkundens rett til å utnytte en kredittmulighet i henhold til en tidsubegrenset 
kredittavtale. Kredittgiveren skal skriftlig opplyse kredittkunden om begrunnelsen for 
sperringen før denne får virkning eller, dersom slik forhåndsopplysning ikke er mulig, 
umiddelbart etter at sperringen har fått virkning. 

(4) Bestemmelsene her begrenser ikke partenes rettigheter etter regler om ugyldighet og 
mislighold. 

 

§ 51 b.Angrerett ved kredittavtaler 

(1) Forbrukeren har rett til å gå fra kredittavtalen ved å gi melding til kredittgiveren innen 
14 kalenderdager. Fristen løper fra den dag kredittavtalen er inngått, eller fra den dag 
forbrukeren mottar avtalevilkårene og opplysninger i samsvar med § 48, dersom dette er 
senere enn avtaletidspunktet. Dersom melding gis skriftlig, anses fristen overholdt om 
meldingen er avsendt innen fristens utløp. 

(2) Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle kredittavtalen bort. 
Forbrukeren skal uten unødig opphold og senest 30 kalenderdager etter at melding 
nevnt i første ledd er gitt, tilbakebetale kredittbeløpet og betale nominelle renter, jf. § 48 
annet ledd bokstav a, som har påløpt fra kredittmuligheten ble utnyttet til kredittbeløpet 
blir tilbakebetalt. Kredittgiveren kan ellers kun kreve kompensasjon for kostnader i 
forbindelse med kredittavtalen som kredittgiveren har betalt til offentlige myndigheter, og 
som kredittgiveren ikke kan kreve tilbake. 

(3) Ved bruk av angreretten er forbrukeren ikke lenger bundet av avtale om aksessorisk 
tjenesteytelse som ytes av kredittgiveren eller tredjeperson på grunnlag av avtale med 
kredittgiveren. Ved bruk av angrerett ved avtale om levering av vare eller tjenesteytelse 
gjelder angrerettloven §§ 27, 37 og 39 for bortfall av avtale om kreditt som helt eller 
delvis dekker kjøpesummen og som innvilges av selger eller tjenesteyter eller av 
tredjeperson etter avtale med selger eller tjenesteyter. 

(4) Angreretten etter denne bestemmelsen gjelder ikke for avtaler om fastrentekreditt 
hvor samlet kredittbeløp overstiger 700.000 kroner. 
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§ 52.Førtidig forfall 

(1) Kredittgiveren kan kreve at kreditten blir innfridd før forfallstiden dersom 

a) kredittkunden vesentlig misligholder kredittavtalen 

b) 
det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens regler hos 
kredittkunden 

c) 
kredittkunden avgår ved døden uten at det innen rimelig frist foreligger eller etter 
varsel blir stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse 

d) 
kredittkunden har stilt pant som sikkerhet for pengekravet, og vilkårene i panteloven § 
1-9 eller sjøloven § 44 er oppfylt. 

(2) Dersom det ut fra kredittkundens handlemåte eller alvorlig svikt i kredittkundens 
betalingsevne er klart at kreditten vil bli vesentlig misligholdt, kan kredittgiveren kreve at 
det uten ugrunnet opphold stilles betryggende sikkerhet for kreditten eller rettidig 
betaling. Stilles ikke slik sikkerhet, kan kredittgiveren kreve kreditten innfridd ved påkrav. 
Bestemmelsen i dette leddet gjelder ikke for kreditt som allerede er betryggende sikret. 

(3) Krav etter denne paragrafen skal fremsettes skriftlig og være begrunnet. En 
kredittkunde som er forbruker, skal i kravet gis to ukers frist til å rette på forholdet. 

(4) Ved førtidig forfall etter denne paragrafen gjelder § 53 annet ledd og § 54 første ledd 
tilsvarende. 

 

§ 53.Førtidig tilbakebetaling 

(1) Kredittkunden har rett til å tilbakebetale kreditten helt eller delvis før avtalt forfallstid. 

(2) Det skal betales kredittkostnader for den benyttede kredittid, regnet frem til og med 
betalingsdagen. Så langt det følger av avtalen, kan kredittgiveren i tillegg kreve gebyr, 
begrenset til dekning av kostnadene ved den førtidige tilbakebetalingen. Kredittgiveren 
kan ikke kreve slikt gebyr når kredittkunden er forbruker. 

 

§ 54.Førtidig tilbakebetaling av fastrentekreditt 

(1) Ved førtidig tilbakebetaling av kreditt hvor rentesatsen, gebyrer og andre kostnader 
er bundet for hele kredittavtalens løpetid, eller hvor slikt vederlag bare kan reguleres på 
bestemte tidspunkter fastsatt i kredittavtalen, kan kredittgiveren kreve dekket tap av 
renter eller annet vederlag i bindingsperioden dersom kredittgiverens rettigheter følger 
av avtalen. Er kredittkunden forbruker, kan kredittgiveren bare kreve dekket slikt tap 
dersom samlet kredittbeløp overstiger 50.000 kroner, og forbrukeren har blitt gjort kjent 
med kredittgiverens rettigheter før avtalen ble inngått, jf. § 46 a første ledd bokstav s. 

(2) Er kredittkunden forbruker, kan krav etter første ledd ikke overstige det rentebeløp 
som kredittkunden skulle ha betalt i tiden mellom betalingsdagen og avtalt 
forfallstidspunkt. 

(3) Første ledd gjelder ikke når en kredittkunde som er forbruker, har varslet 
kredittgiveren om førtidig tilbakebetaling innen fristen angitt i tilbudet etter § 50 fjerde 
ledd bokstav b eller, dersom ingen frist er oppgitt, innen reguleringsdagen. Kredittkunden 
må i tilfelle foreta tilbakebetaling senest på reguleringsdagen eller fire uker etter dette 
tidspunktet. For tiden etter reguleringstidspunktet betales markedsrente. 

(4) Dersom kredittgiveren etter avtalen kan kreve dekning av tap mv. som nevnt i første 
ledd, skal kredittkunden i tilsvarende utstrekning godskrives rentegevinst som 
kredittgiveren oppnår. Retten til godskriving av rentegevinst kan fravikes i avtalen selv 
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om kredittkunden er forbruker. Forbrukeren må i så fall være gjort kjent med en slik 
fravikelse før avtalen ble inngått, jf. § 46 a første ledd bokstav s. 

(5) Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om beregning av renter eller annet vederlag 
etter bestemmelsen her. 

 

§ 54 a.Avregning av gjeldsposter 

(1) Forbrukeren kan ikke ved avtale med kredittgiveren før betalingen gi avkall på rett til 
å velge hvilket krav eller del av krav en betaling skal avregnes på. 

(2) I tilfeller hvor kredittgiveren har flere forfalte terminer mot forbrukeren etter en 
kredittavtale og forbrukeren foretar delbetaling, anses betalingen for å være foretatt på 
de tidligst forfalte terminene, dersom forbrukeren ikke har gitt uttrykk for og det ikke går 
frem av sammenhengen hvilke terminer betalingen skal avregnes på. 

 

§ 54 b.Forbrukerens innsigelser og krav mot annen kredittgiver enn selgeren 

(1) Ved kjøp kan forbrukeren overfor annen kredittgiver enn selgeren gjøre gjeldende de 
samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet som han kunne gjøre gjeldende 
mot selgeren, såfremt kreditten er gitt etter avtale mellom selgeren og kredittgiveren. 
Ved siden av reklamasjon overfor selgeren etter kjøpslovens regler må kredittgiveren i 
tilfelle underrettes så snart det er rimelig anledning til det. 

(2) Har forbrukeren pengekrav som etter første ledd kan gjøres gjeldende mot 
kredittgiveren, er kredittgiverens ansvar begrenset til det beløpet han har mottatt av 
forbrukeren i anledning kjøpet. 

(3) Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende ved tjenesteytelser. 

(4) Reglene i paragrafen her gjelder ikke for forbrukerens innsigelser eller pengekrav 
mot en kredittgiver som har fått seg overført fordringen på forbrukeren. 

 

§ 55.Om kreditorskifte og om forbud mot bruk av visse dokumenter 

(1) Ved overdragelse eller pantsetting av kredittgiverens fordring kan kredittkunden 
overfor erververen eller panthaveren gjøre gjeldende de samme innsigelser og motkrav 
som han eller hun kunne gjøre gjeldende overfor den opprinnelige kredittgiver, når annet 
ikke er fastsatt i lov. 

(2) Kredittgiveren må ikke utstede eller motta veksel for en fordring mot en kredittkunde 
som er forbruker. Det samme gjelder annen skylderklæring som ved overdragelse eller 
pantsetting kan avskjære eller innskrenke forbrukerens rett til å gjøre gjeldende 
innsigelser eller motkrav på grunnlag av kredittavtalen. 

 

§ 56.Kontoinformasjon 

Kontoutskrift skal sendes kredittkunden etter årets utgang. 

 

§ 56 a.Tilsyn 

(1) Kongen bestemmer hvem som skal føre tilsyn med at bestemmelsene gitt i og i 
medhold av lovens kapittel 3 blir overholdt. 

(2) Kredittgivere og kredittformidlere plikter på tilsynsmyndighetens forespørsel å gi de 
opplysninger som trengs for å gjennomføre tilsynet. 
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(3) Tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om at forhold i strid med bestemmelser gitt i og i 
medhold av lovens kapittel 3 skal opphøre. Tilsynsmyndigheten kan sette en frist for at 
forholdene bringes i samsvar med pålegget. Tilsynsmyndigheten kan ilegge den som 
ikke etterkommer slikt pålegg, tvangsmulkt til staten. Tvangsmulkten kan ilegges i form 
av engangsmulkt eller løpende mulkt. 

(4) Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om tilsynsarbeidet. 

 

§ 56 b.Forskrifter om minste kontantinnsats 

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om at minst 20 prosent av varens kontantpris 

skal betales kontant ved kjøp på kreditt i forbrukerforhold, såfremt varens kontantpris 

overstiger 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp og kreditten gis for mer enn 30 dager 

regnet fra utløpet av leveringsmåneden. 

 

Kapittel 4. Kausjon 

I. Innledende bestemmelser 

§ 57.Virkeområde 

(1) Dette kapitlet gjelder når en finansinstitusjon, en lignende institusjon som nevnt i § 1 
annet ledd, eller en kommune eller fylkeskommune er kreditor etter kausjon stilt for 
kreditt. Kapitlet gjelder også når en forbruker stiller kausjon gjennom et meglerforetak, jf. 
§ 75 tredje ledd annet punktum. 

(2) Som kausjon regnes i dette kapitlet også pant stilt av en tredjeperson (realkausjon). 

(3) Som forbruker regnes i dette kapitlet en fysisk person som kausjonerer for noen 
annens gjeld 

a) 
dersom kausjonens formål for kausjonisten ikke hovedsakelig er knyttet til 
kausjonistens næringsvirksomhet, eller 

b) 
kausjonen består i pant i formuesgode som ikke hovedsakelig er knyttet til 
kausjonistens næringsvirksomhet. 

 

§ 58.Overdragelse 

Overdras kredittgiverens fordring på kausjonisten, gjelder bestemmelsene i dette kapitlet 

tilsvarende i forholdet mellom kausjonisten og den som fordringen blir overdratt til, når 

ikke annet er fastsatt i lov. Den som overdrar fordringen, skal varsle kausjonisten om 

overdragelsen. 

 

§ 59.Opplysningsplikt før inngåelse av kausjonsavtale m.v. 

(1) Før det blir inngått avtale om kausjon med en forbruker, skal institusjonen skriftlig 
opplyse kausjonisten 

a) om den alminnelige risiko som knytter seg til kausjonsansvar 

b) om de kreditter kausjonen skal omfatte og det tidsrom kausjonsansvaret skal gjelde 

c) 
om kausjonskravets størrelse eller det høyeste beløp som kausjonen skal sikre, og om 
kausjonisten i tillegg skal ha ansvar for renter og kostnader ved kredittkundens 
mislighold, jf. §§ 72 og 73 
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d) 
om pant eller annen sikkerhet som kredittkunden eller en tredjeperson har stilt eller 
forutsettes å stille for kredittgiverens fordring 

e) 
om det er forutsatt tegnet gjeldsforsikring og i tilfelle om vilkår som må være oppfylt for 
at gjeldsforsikring skal bli tegnet 

f) 
om den verdien av pant og annen sikkerhet som kredittgiveren legger til grunn for 
kredittforholdet, og som i forhold til kausjonisten skal utnyttes før kausjonsansvaret 

g) om kausjonen skal omfatte eldre gjeld og i tilfelle om gjelden er misligholdt 

h) 
om andre forhold som kausjonisten i samsvar med redelighet og god tro har krav på å 
bli opplyst om. 

(2) Så snart som mulig skal kredittgiveren gi kausjonisten en kopi av kredittavtalen eller 
på annen måte gjøre den tilgjengelig for kausjonisten. 

 

§ 60.Plikt til å frarå 

(1) Dersom kredittgiveren frarår en forbruker å oppta kreditten, jf. § 47, skal 
kredittgiveren før kausjonsavtalen inngås eller kreditten utbetales underrette 
kausjonisten om dette skriftlig. Forsømmer kredittgiveren dette, kan kausjonistens 
ansvar nedsettes for så vidt lemping finnes rimelig. Det samme gjelder dersom 
kredittgiveren burde ha frarådet forbrukeren å oppta kreditten. 

(2) Dersom kredittgiver før kausjonsavtale inngås med en forbruker må anta at 
økonomisk evne eller andre forhold på kausjonistens side tilsier at denne alvorlig bør 
overveie å avstå fra å stille kausjon, skal kredittgiver skriftlig underrette kausjonisten om 
dette. Underretningen skal så vidt mulig også gis muntlig. Dersom kausjonisten inngår 
kausjonsavtale på tross av frarådingen, skal han ved signatur bekrefte at han er kjent 
med at kredittgiveren skriftlig og muntlig har frarådet ham å stille kausjon. Første ledd 
annet punktum gjelder tilsvarende. 

 

§ 61. Kausjonsavtalen 

(1) Kausjonsavtalen må for å være bindende være inngått skriftlig og inneholde 
opplysninger om kausjonsbeløpets størrelse eller det høyeste beløp kausjonen skal 
sikre. § 8 annet ledd gjelder ikke for en kausjonsavtale med en forbruker. 

(2) Kausjonsavtalen skal inneholde opplysninger som nevnt i § 59 første ledd bokstav c, 
d, g og h. En kausjonsavtale med en forbruker skal dessuten inneholde opplysninger 
som nevnt i § 59 første ledd bokstav b, e og f og opplysninger om utenrettslige 
tvisteløsningsordninger. Opplysninger som nevnt i § 59 første ledd som institusjonen har 
gitt før kausjonsavtalen ble inngått, skal i alle tilfeller regnes som en del av 
kausjonsavtalen. 

(3) Et vilkår som ikke er tatt inn i kausjonsavtalen, er ikke bindende for kausjonisten med 
mindre institusjonen godtgjør at vilkåret er uttrykkelig vedtatt av kausjonisten. 

(4) Institusjonen skal gi kausjonisten et eksemplar av kausjonsavtalen eller på annen 
måte gjøre avtalen tilgjengelig for kausjonisten. 

 

II. Kausjonsforholdet 

§ 62.Varslingsplikt ved manglende sikkerhetsstillelse m.v. 

(1) Institusjonen plikter uten ugrunnet opphold å varsle kausjonisten skriftlig 

a) 
dersom pant eller annen sikkerhet ikke er blitt stilt som forutsatt da kausjonsavtalen 
ble inngått, eller senere er falt bort 
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b) dersom gjeldsforsikring ikke er blitt stilt som forutsatt da kausjonsavtalen ble inngått. 

(2) Hvis gjeldsforsikring er stilt som forutsatt, men det senere inntrer forhold som kan 
føre til at dekningen under forsikringen faller bort eller blir vesentlig endret, skal 
institusjonen varsle kausjonisten i god tid før dekningen endres. 

 

§ 63.Varslingsplikt ved mislighold, betalingsutsettelse m.v. 

(1) Institusjonen skal varsle kausjonisten skriftlig om mislighold fra kredittkundens side 
senest tre måneder etter at misligholdet inntraff. Varsel til kausjonisten kan likevel 
unnlates for forbigående mislighold. Som forbigående mislighold regnes mislighold som 
ikke overstiger to måneder, og som heller ikke sett i sammenheng med tilsvarende 
tidligere mislighold gir grunn til å frykte for svikt i kredittkundens betalingsevne. 

(2) Etter at institusjonen har varslet kausjonisten om mislighold, skal institusjonen holde 
kausjonisten informert om den videre utviklingen i kredittforholdet. Dersom kausjonisten 
har grunn til å tro at kredittforholdet er brakt i orden etter et varslet mislighold, gjelder ny 
varslingsplikt etter første ledd ved mislighold av en senere termin. 

(3) Institusjonen plikter uten ugrunnet opphold å varsle kausjonisten skriftlig hver gang 
det avtales utsettelse med betaling av avdrag eller renter utover tre måneder. 

(4) Blir institusjonen kjent med at kredittkunden er død, at det er åpnet gjeldsforhandling 
eller konkurs i kredittkundens bo, eller at kredittkunden har fremsatt søknad om 
gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven for namsmannen, skal kausjonisten varsles 
uten ugrunnet opphold. 

 

§ 64.Opplysningsplikt etter kausjonistens forespørsel 

Kausjonisten kan på ethvert tidspunkt kreve at institusjonen opplyser om 

a) hvilket aktuelt beløp kausjonisten hefter for 

b) hvilken rente og hvilke gebyrer som gjelder i kredittforholdet 

c) 

resultatet av eventuelle undersøkelser som kredittgiveren har foretatt av 
kredittkundens evne til å oppfylle forpliktelsene etter kredittavtalen, eller av verdien av 
de sikkerheter som er stilt for kredittgivers fordring og som skal utnyttes før 
kausjonsansvaret. 

 

§ 65.Endring av kausjonskravet og innsigelser om hovedforholdet 

(1) Institusjonen kan ikke forbeholde seg rett til ensidig å endre vilkårene i 
kausjonsavtalen til skade for kausjonisten. 

(2) Ved endring av kausjonsavtalen til kausjonistens skade gjelder §§ 59 og 61 
tilsvarende så langt de passer. 

(3) Endring av kredittavtalen til kausjonistens skade har ingen virkning for kausjonisten. 
Samtykker kausjonisten i endringen, gjelder annet ledd tilsvarende. Bestemmelsen i 
leddet her gjelder ikke for økning av rentesats, gebyrer og andre kostnader når 
institusjonen i forhold til kredittkunden har rett til ensidig å foreta endringen, jf. § 49 annet 
ledd. 

(4) Vilkår i en kausjonsavtale med en forbruker om at kausjonisten skal være avskåret 
fra å gjøre gjeldende innsigelser eller motkrav i hovedforholdet, er ugyldig når ikke annet 
følger av lov. 
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§ 66.Frigivelse av sikkerhet m.v. 

(1) Uten uttrykkelig samtykke fra kausjonisten har institusjonen ikke rett til å frigi pant 
eller annen sikkerhet som var stilt eller forutsatt stilt da kausjonsavtalen ble inngått. 
Dette gjelder ikke når det stilles annen sikkerhet som er minst like god for kausjonisten 
som den sikkerheten som frigis, eller frigivelsen ikke har betydning eller bare har meget 
begrenset betydning for kausjonistens stilling. Samtykke etter første punktum kan bare 
gis i tilknytning til en nær forestående frigivelse av en bestemt angitt sikkerhet. 

(2) Hvis pant eller annen sikkerhet frigis i strid med bestemmelsene i første ledd, er 
kausjonisten ikke lenger bundet av kausjonsavtalen. 

(3) Bestemmelsen i første og annet ledd gjelder tilsvarende dersom pant eller annen 
sikkerhet ikke blir stilt i samsvar med det som var forutsatt da avtalen ble inngått. I 
kausjonsavtalen kan institusjonen likevel ta særskilt og uttrykkelig forbehold om at en 
bestemt sikkerhet ikke blir stilt som forutsatt ved kausjonsavtalens inngåelse. 

 

§ 67.Reduksjon og bortfall av kausjonsansvar 

(1) Ved kredittkundens betaling av renter, avdrag eller andre forpliktelser til 
kredittgiveren reduseres kausjonsansvaret i det omfang kausjonen omfatter slike 
forpliktelser. 

(2) Kausjonsansvaret reduseres dessuten, uten hensyn til kredittkundens betaling, som 
om kreditten var blitt nedbetalt i samsvar med kredittavtalen. Dersom kredittgiveren har 
gitt betalingsutsettelse, reduseres kausjonsansvaret når det er gått seks måneder etter 
opprinnelig betalingstid, med mindre kausjonisten uttrykkelig har samtykket i den 
utvidelsen av kausjonsansvaret som utsettelsen innebærer. 

(3) Kausjonsansvaret reduseres ikke i den utstrekning kredittgiveren godtgjør at varsel 
om mislighold er sendt i samsvar med reglene i § 63 første ledd. Er varsel sendt senere 
enn det som følger av § 63 første ledd, reduseres ansvaret for terminer som forfalt 
tidligere enn tre måneder før varslet ble sendt. 

(4) Ansvarstiden for kausjonen er begrenset til ti år fra kausjonsavtalen ble inngått. For 
kassakreditt og lignende rammekreditt samt kreditt uten fastsatt 
tilbakebetalingstidspunkt, er ansvarstiden begrenset til fem år. Hvis kredittkunden før 
utløpet av ansvarstiden har misligholdt sin betalingsforpliktelse, bortfaller ikke 
kausjonsansvaret dersom varsel om mislighold er sendt i samsvar med reglene i § 63 
første ledd. Begrensningene i leddet her gjelder ikke for pant stilt av tredjeperson 
(realkausjon). 

 

III. Kausjonistens ansvar 

§ 68.Gjeldsforsikring 

(1) Hvis det er tegnet gjeldsforsikring for kreditten og forsikringstilfellet inntrer, reduseres 
kausjonsansvaret i samme utstrekning som om kredittkunden selv hadde foretatt 
betalingen. 

(2) Det kan ikke kreves regress mot kausjonisten for utbetaling av gjeldsforsikring. 

 

§ 69.Frigjøringstid 

(1) Hvis kredittkunden har misligholdt kredittavtalen i ikke uvesentlig grad eller det må 
antas at slikt mislighold vil inntre, har kausjonisten rett til å innfri kausjonsansvaret helt 
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eller delvis. Kausjonisten skal i tilfelle varsle kredittgiveren og kredittkunden om når 
betaling vil finne sted. 

(2) Varsel etter første ledd kan unnlates når kredittgiveren har tatt rettslige skritt mot 
kredittkunden etter § 71 eller har varslet kausjonisten om at slike skritt vil bli tatt. Det 
samme gjelder når kredittkunden har innledet gjeldsforhandlinger, har fremsatt søknad 
om gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven for namsmannen, eller det er åpnet 
konkurs i kredittkundens bo. 

 

§ 70.Virkningen av at kausjonisten innfrir m.v. 

(1) Ved innfrielse av kausjonsansvaret etter § 69 trer kausjonisten etter alminnelige 
regler inn i kredittavtalen og de sikkerhetene som er stilt for kredittgiverens fordring. 

(2) Institusjonen kan hindre at kausjonisten trer inn i kredittavtalen ved å frita 
kausjonisten for kausjonsansvaret i samme utstrekning som innfrielsen ville ha fritatt 
kausjonisten for videre ansvar. 

 

§ 71.Kausjonens forfall m.v. 

(1) Institusjonen kan ikke rette krav mot kausjonisten før det er tatt rettslige skritt mot 
kredittkunden for å få tvangsgrunnlag. 

(2) Har institusjonen tvangsgrunnlag for utlegg, kan krav rettes mot kausjonisten når det 
er begjært utlegg mot kredittkunden. 

(3) Har kredittkunden stilt pant for gjelden, kan krav rettes mot kausjonisten først når det 
er gått tre måneder etter at institusjonen har begjært tvangsdekning i pantet etter 
tvangsfullbyrdelsesloven. 

(4) Åpnes gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven hos kredittkunden, kan krav rettes 
mot kausjonisten når gjeldsforhandlingsperioden i henhold til gjeldsordningsloven § 3-4, 
jf. § 5-1, er utløpt. Har kredittkunden stilt pant for gjelden som vil gi kredittgiveren full 
dekning, gjelder likevel bestemmelsen i tredje ledd. 

(5) Blir kredittkundens bo tatt under konkursbehandling, eller blir det åpnet 
gjeldsforhandling etter konkursloven, kan institusjonen straks rette krav mot 
kausjonisten. Bestemmelsen i fjerde ledd annet punktum gjelder tilsvarende. 

(6) Når vilkårene i første til femte ledd er oppfylt, kan institusjonen sende skriftlig påkrav 
til kausjonisten. Kausjonsansvaret forfaller til betaling 14 dager etter at påkravet er 
kommet frem. 

(7) Forfallsreglene i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 1-9 og i lov 24. juni 1994 nr. 39 
om sjøfarten (sjøloven) § 44 gjelder ikke i forhold til realkausjon som omfattes av kapitlet 
her. 

 

§ 72.Renter ved forsinket betaling 

(1) Når institusjonen har varslet kausjonisten om kredittkundens mislighold i samsvar 
med reglene i § 63 første ledd, kan institusjonen kreve kausjonisten for renter for tiden 
etter at det varslede misligholdet inntrådte, beregnet etter den rentesatsen som ville ha 
vært gjeldende i hovedforholdet om kreditten ikke var misligholdt. Er varsel sendt senere 
enn det som følger av § 63 første ledd, kan institusjonen kreve renter som nevnt for 
terminer som er forfalt senere enn tre måneder før varslet ble sendt. 

(2) Kausjonisten svarer ikke for særlige forsinkelsesrenter som følger av kredittkundens 
mislighold. Når kausjonsansvaret er forfalt, er kausjonisten ansvarlig for 
forsinkelsesrenter etter alminnelige regler. 
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§ 73.Inndrivingskostnader m.v. 

(1) Kausjonisten svarer bare for rettsgebyr og vanlige inndrivingskostnader som er 
påløpt ved rettslige skritt som nevnt i § 71, dersom kausjonisten er varslet om 
inndrivingen på forhånd. 

(2) Andre kostnader ved institusjonens inndriving av kravet mot kredittkunden enn nevnt 
i første ledd svarer kausjonisten for bare dersom kausjonisten har samtykket i at de 
påløper. Slikt samtykke kan ikke gis før kausjonisten er blitt varslet av institusjonen om 
kredittkundens mislighold. 

(3) Kausjonisten er ansvarlig for kostnader ved inndriving av kausjonskravet etter 
alminnelige regler. 

 

§ 74.Kausjonistens krav mot kredittkunden 

(1) Dersom vilkårene i § 52 første ledd er oppfylt, eller det ut fra kredittkundens 
handlemåte eller alvorlig svikt i kredittkundens betalingsevne er klart at kreditten vil bli 
vesentlig misligholdt, kan kausjonisten kreve betaling av kredittkunden i det omfang 
kausjonisten har ansvar overfor kredittgiveren. 

(2) Dersom kredittkunden betaler renter, avdrag eller andre forpliktelser til kredittgiveren 
etter at kausjonisten har krevd kredittkunden for betaling, reduseres kausjonistens krav i 
samme omfang som kausjonsansvaret, jf. § 67 første ledd, når ikke annet er avtalt 
mellom kausjonisten og kredittkunden. Kredittkundens ansvar for kostnader påført 
kausjonisten ved inndriving av kravet faller likevel ikke bort. 

(3) Kredittkundens betaling til kredittgiveren etter at kausjonisten har innfridd overfor 
kredittgiveren etter § 69 og krevd kredittkunden for betaling, har ingen virkning for 
kredittkundens ansvar overfor kausjonisten. 
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§ 5.Effektiv rente 

§ 6.Matematisk formel for beregning av effektiv rente 

§ 7.Forutsetninger ved beregning av effektiv rente 

Kapittel 4. Avtale om fastrentekreditt 

§ 8.Kapitlets virkeområde 

§ 9.Om førtidig innfrielse av fastrentekreditt 

 

Kapittel 3. Beregning av effektiv rente 

§ 5.Effektiv rente 

Med effektiv rente menes kredittkostnadene uttrykt i prosent per år av kredittbeløpet, 

beregnet i samsvar med matematisk formel som fremgår av § 6, jf. finansavtaleloven § 

44a bokstav g, og på grunnlag av forutsetninger som nevnt i § 7. 

 

§ 6.Matematisk formel for beregning av effektiv rente 

Effektiv rente skal beregnes i samsvar med følgende matematiske formel, som på 

årsbasis setter likhetstegn mellom samlet nåverdi av benyttede kredittmuligheter og 

samlet nåverdi av tilbakebetalinger og betaling av kredittkostnader: 

  

Tegnforklaring: 

X Effektiv rente 

m Nummeret på siste kredittutbetaling 

k Nummeret på en kredittutbetaling hvor l ≤ k ≤ m 

Ck Størrelsen på kredittutbetaling k 

tk 
Tidsintervallet, uttrykt i år eller brøkdeler av et år, mellom tidspunktet for første 

kredittutbetaling og tidspunktene for hver etterfølgende kredittutbetaling, hvor t₁ = 0 

m' Nummeret på siste kostnadsbetaling 

l Nummeret på en kostnadsbetaling 
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D1 Størrelsen på en kostnadsbetaling 

S1 
Tidsintervallet, uttrykt i år eller brøkdeler av et år, mellom tidspunktet for første 

kredittutbetaling og tidspunktene for hver kostnadsbetaling 

Ved bruk av formelen skal det tas hensyn til følgende: 

a) 
Beløpene som betales av partene på forskjellige tidspunkter, er ikke nødvendigvis like 

store og betales ikke nødvendigvis med like store tidsintervaller. 

b) Starttidspunktet er tidspunktet for første kredittutbetaling. 

c) 

Tidsintervallene skal uttrykkes i år eller i brøkdeler av år. Et år skal antas å ha 365 

dager eller, ved skuddår, 366 dager, 52 uker eller 12 måneder. Hver måned skal antas 

å ha 30,41666 dager (= 365/12), uavhengig av om det er tale om et skuddår. 

d) 
Effektiv rente skal oppgis med en nøyaktighet av minst en desimals nøyaktighet, 

basert på vanlige avrundingsregler. 

e) 

Formelen kan skrives om, slik at det kun brukes en enkelt sum og begrepet 

bevegelser (Ak ), som vil være positive eller negative, det vil si henholdsvis betalt eller 

mottatt i perioder 1 til k, uttrykt i år, det vil si: 

 

hvor S er den aktuelle bevegelsesdato. Hvis målet er å beholde ekvivalensen mellom 

bevegelsene, vil verdien være null. 

 

§ 7.Forutsetninger ved beregning av effektiv rente 

Ved beregning av effektiv rente i samsvar med § 6 skal følgende forutsetninger bli lagt til 

grunn: 

a) 

Som kredittkostnader regnes kostnader, herunder rente, provisjon, gebyr, avgifter og 

andre utgifter som kredittkunden skal betale i forbindelse med kreditten, jf. 

finansavtaleloven § 44 a bokstav h. Misligholdskostnader eller kostnader som i tillegg 

til en kjøpesum skal betales uavhengig av om det gjøres opp kontant eller på kreditt, 

regnes ikke som kredittkostnader. 

Kostnader ved føring av en konto til bruk ved både betalingstransaksjoner og utnyttelse 

av kredittmuligheten, kostnader ved bruk av et betalingsmiddel i forbindelse med både 

betalingstransaksjoner og utnyttelse av kredittmuligheten og andre kostnader i 

forbindelse med betalingstransaksjoner skal regnes som kredittkostnader, med mindre 

det ikke er obligatorisk for kredittkunden å åpne kontoen, og kostnadene i forbindelse 

med kontoen klart er angitt særskilt i kredittavtalen eller i en eventuell annen avtale som 

er inngått med kredittkunden. 
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b) 
Det skal forutsettes at kredittavtalen er gyldig i det avtalte tidsrom, og at partene 

oppfyller sine forpliktelser i samsvar med avtalen. 

c) 

Hvis nominell rente eller andre kredittkostnader i medhold av kredittavtalen kan 

variere, og det ikke er mulig å fastsette disse på beregningstidspunktet, skal det 

forutsettes at nominell rente og andre kredittkostnader er konstante i forhold til 

utgangsnivået og anvendes inntil kredittavtalen utløper. 

I den grad det er nødvendig skal også følgende supplerende forutsetninger ved 

beregning av effektiv rente i samsvar med § 6 legges til grunn: 

a) 

Hvis kredittkunden i henhold til kredittavtalen står fritt med hensyn til å utnytte en 

kredittmulighet, skal samlet kredittbeløp, jf. finansavtaleloven § 44 a bokstav i, anses 

utnyttet i sin helhet med det samme. 

b) 

Hvis kredittkunden i henhold til kredittavtalen står fritt med hensyn til å utnytte en 

kredittmulighet, men slik at det ved utnyttelse av kredittmuligheten er knyttet 

begrensninger med hensyn til beløp og tidsrom, skal kredittmuligheten anses utnyttet 

på den tidligste av de i avtalen fastsatte datoer og i samsvar med nevnte 

begrensninger. 

c) 

Hvis kredittavtalen gir forskjellige muligheter for å utnytte en kredittmulighet med 

forskjellige kredittkostnader, skal det forutsettes at kredittkunden utnytter samlet 

kredittbeløp og til den høyeste kredittkostnaden for slik utnyttelse av kredittmuligheten 

som er vanligst for aktuell kredittavtale. 

d) 

Ved avtale om rammekreditt skal det forutsettes at samlet kredittbeløp blir utnyttet i sin 

helhet og for kredittavtalens løpetid. Hvis kredittavtalens løpetid er ukjent, skal det 

forutsettes en løpetid på tre måneder. 

e) 

Ved tidsubegrenset kredittavtale som ikke er en avtale om rammekreditt, skal det 

forutsettes at kreditten er stilt til rådighet for en periode på ett år regnet fra datoen for 

den første utnyttelsen av kredittmuligheten, og at den endelige betalingen fra 

kredittkunden innfrir det utestående i form av kreditt, renter og eventuelle andre 

kredittkostnader. Det skal for slike avtaler også forutsettes at kreditten betales tilbake 

av kredittkunden i like store månedlige nedbetalinger, og første gang én måned etter 

datoen for den første utnyttelsen av kredittmuligheten. I tilfeller der kreditten skal 

betales tilbake i sin helhet ved én enkelt betaling i hver betalingsperiode, skal 

kredittkundens suksessive utnyttelser av kredittmuligheten og tilbakebetalinger av hele 

kreditten forutsettes å foregå i en periode på ett år. Renter og andre kredittkostnader 

beregnes i overensstemmelse med disse utnyttelsene av kredittmuligheten og 

tilbakebetalingene av kreditten og som fastsatt i kredittavtalen. Med «tidsubegrenset 

kredittavtale» menes i første til fjerde punktum en kredittavtale uten fast løpetid, 

herunder kreditter som skal betales tilbake i sin helhet innen eller etter en periode, 

men som etter tilbakebetaling igjen står til rådighet for fornyet utnyttelse. 
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f) 

Ved andre kredittavtaler enn avtaler om rammekreditt og tidsubegrensede 

kredittavtaler som omhandlet i bokstav d og e skal det, dersom datoen eller beløpet for 

en tilbakebetaling av kreditt som skal foretas av kredittkunden, ikke kan fastslås, 

forutsettes at tilbakebetalingen skjer på den tidligste datoen som er angitt i 

kredittavtalen, og med det laveste beløpet kredittavtalen åpner for. Dersom datoen for 

inngåelsen av kredittavtalen er ukjent, skal det for slike avtaler også forutsettes at 

datoen for den første utnyttelsen av kredittmuligheten er den datoen som gir det 

korteste intervallet mellom den datoen og datoen for den første betalingen som skal 

foretas av kredittkunden. 

g) 

Dersom datoen eller beløpet for en betaling som skal foretas av kredittkunden, ikke 

kan fastslås på grunnlag av kredittavtalen eller forutsetningene i bokstav d, e eller f, 

skal det forutsettes at betalingen foretas i overensstemmelse med de datoer og vilkår 

som fastsettes av kredittgiveren. Dersom disse ikke er kjent, skal det forutsettes at 

renter betales sammen med tilbakebetalingene av kreditt, og at et gebyr som ikke er 

renter i form av et engangsbeløp, betales ved inngåelsen av kredittavtalen. Det skal i 

slike tilfeller også fastsettes at gebyrer som ikke er renter, betales i form av flere 

betalinger med regelmessige mellomrom fra datoen for den første tilbakebetalingen av 

kreditt, og dersom beløpet for slike tilbakebetalinger er ukjent, skal betalingene 

forutsettes å være like store. Videre skal det forutsettes at den endelige betalingen fra 

kredittkunden innfrir det utestående i form av kreditt, renter og eventuelle andre 

kredittkostnader. 

h) 
Hvis det ikke er avtalt en øvre grense for kreditten, anses grensen for å være 12 000 

kroner. 

i) 

Hvis det i en begrenset periode eller for et begrenset beløp tilbys forskjellige nominelle 

renter og kredittkostnader, skal den nominelle renten og kredittkostnadene forutsettes 

å være de høyest mulige i hele kredittavtalens løpetid. 

j) 

Hvis det i kredittavtalen er avtalt en fast nominell rente i den første perioden og at det 

ved utløpet av denne perioden skal fastsettes en ny nominell rente som deretter med 

jevne mellomrom endres i forhold til en avtalt referansesats, skal det forutsettes at 

nominell rente etter utløpet av første periode, er den samme som nominell rente på 

tidspunktet for beregningen av effektiv rente basert på verdien av den avtalte 

referansesats på det aktuelle tidspunkt. 

 

Kapittel 4. Avtale om fastrentekreditt 

§ 8.Kapitlets virkeområde 

Kapitlet gjelder for avtale om fastrentekreditt som nevnt i finansavtaleloven § 54 første 

ledd første punktum mellom en kredittgiver og en kredittkunde som er forbruker. 
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§ 9.Om førtidig innfrielse av fastrentekreditt 

Denne bestemmelsen gjelder førtidig betaling av kreditt der rentesatsen, gebyrer og 

andre kostnader er bundet for hele kredittens løpetid, eller hvor slikt vederlag bare kan 

reguleres på bestemte tidspunkter fastsatt i kredittavtalen, og der det er avtalt at 

kredittgiveren skal ha rett til å kreve eventuelt rentetap eller tap av andre former for 

vederlag dekket av kredittkunden, jf. finansavtaleloven § 54. 

For kreditt som nevnt i første ledd skal differansen på innfrielsestidspunktet mellom den 

avtalte rente og den rente kredittgiveren tilbyr for tilsvarende kreditt, legges til grunn ved 

beregning av kredittgiverens tap eller gevinst ved førtidig innfrielse. Renten for en 

periode som er lik den gjenstående bindingstid, beregnes ved å ta det veide 

gjennomsnittet av renten for to tilsvarende lån med en kortere og lengre rentebindingstid 

som ligger nærmest gjenværende bindingstid på lånet som innfris. Dersom kredittgiveren 

ikke tilbyr kreditt som kan brukes i beregningen, brukes renten på den statsobligasjonen 

som har løpetid som ligger nærmest kredittens gjenværende løpetid på 

innfrielsestidspunktet, med tillegg av rentedifferansen som eksisterte mellom opptatt 

kreditt og statsobligasjonsrenten på det tidspunkt kreditten ble gitt. Kredittgiverens tap 

eller gevinst skal beregnes for gjenværende bindingstid. Kontantstrømmene skal 

neddiskonteres til nåverdi med renten for den gjenstående bindingstid, etter samme 

fremgangsmåte som ovenfor. 

Retten til godskriving av rentegevinst etter annet ledd kan fravikes i avtalen. 

Kredittkunden skal i så fall opplyses skriftlig om dette før avtalen inngås, jf. 

finansavtaleloven § 54 fjerde ledd. I tilfeller der det følger av avtalen at kredittkunden skal 

godskrives rentegevinst beregnet på en måte som gir lavere utbetaling enn etter denne 

forskriften, skal det før avtalen gis skriftlige opplysninger om beregningsmåten. 

Opplysninger om beregningsmåten skal dessuten inntas i avtalen. 

 

Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner 

(gjeldsordningsloven) 

 

Dato LOV-1992-07-17-99 

Departement Barne- og likestillingsdepartementet 

Sist endret LOV-2014-05-14-17 fra 01.07.2014 

Publisert I Nr. 15 

Ikrafttredelse 01.01.1993 
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Kunngjort  

Korttittel Gjeldsordningsloven - gol. 

 

Kapitteloversikt: 

• Kap 1. Alminnelige bestemmelser (§§ 1-1 - 1-6) 

• Kap 2. Søknad og forberedelse (§§ 2-1 - 2-7) 

• Kap 3. Åpning av gjeldsforhandling (§§ 3-1 - 3-7) 

• Kap 4. Frivillig gjeldsordning (§§ 4-1 - 4-12) 

• Kap 5. Tvungen gjeldsordning (§§ 5-1 - 5-4) 

• Kap 6. Endring av en gjeldsordning (§§ 6-1 - 6-5) 

• Kap 7. Forskjellige bestemmelser (§§ 7-1 - 7-8) 

• Kap 8. Ikrafttredelse og endringer i andre lover (§§ 8-1 - 8-2) 

 

Kap 1. Alminnelige bestemmelser 

§ 1-1.Formål 

Loven skal gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin 

økonomi. Den skal legge forholdene til rette for at skyldnere med slike problemer etter 

søknad om gjeldsforhandling kan oppnå en gjeldsordning enten ved avtale med 

fordringshaverne (frivillig gjeldsordning) eller ved stadfestelse av tingretten (tvungen 

gjeldsordning). Loven skal sikre at skyldneren innfrir sine forpliktelser så langt det er 

mulig, samt at det skjer en ordnet fordeling av skyldnerens midler mellom 

fordringshaverne. 

0 Endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938). 

 

§ 1-2.Virkeområde. Forholdet til gjeldsforhandling og konkurs 

Loven gjelder for fysiske personer. Loven gjelder ikke for skyldnere som har gjeld knyttet 

til egen næringsvirksomhet med mindre: 

(a) 

næringsvirksomheten har opphørt og det til næringsvirksomheten ikke er knyttet 

uavklarte forhold som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre gjennomføringen av en 

gjeldsforhandling, eller 

(b) 
den gjeld som er knyttet til næringsvirksomheten utgjør en forholdsvis ubetydelig del 

av skyldnerens samlede gjeld. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
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Det kan ikke åpnes gjeldsforhandling dersom skyldnerens bo er under behandling etter 

konkursloven. Åpning av gjeldsforhandling er ikke til hinder for at det åpnes konkurs i 

skyldnerens bo. Åpnes konkurs, skal en sak om gjeldsordning heves. 

 

§ 1-3.Økonomisk vilkår 

Skyldnere som er varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser, kan oppnå 

gjeldsordning etter loven her. En skyldner anses som varig ute av stand til å oppfylle sine 

forpliktelser når det må antas at vedkommende ikke er i stand til å innfri forpliktelsene 

fullt ut innen et for skyldneren rimelig tidsrom sett i forhold til forpliktelsenes art og 

omstendighetene ellers, eller uten urimelig oppofrelse. 

Det kan ikke åpnes gjeldsforhandling etter loven her før skyldneren etter evne har forsøkt 

å komme frem til en gjeldsordning på egen hånd. 

Gjeldsforhandling kan åpnes uhindret av annet ledd dersom det er grunn til å anta at 

forhandlinger med fordringshaverne ikke vil føre frem. Ved vurderingen skal det særlig 

legges vekt på skyldnerens personlige ressurser, sakens omfang og karakter, samt 

kreditorenes holdning. Det skal også legges vekt på kommunens muligheter til å yte 

bistand i saken, jf. § 1-5. Dersom kommunen har opplyst at den ikke kommer til å 

behandle saken, skal vilkåret i annet ledd anses oppfylt med mindre det er klart at 

skyldneren selv ikke har gjort det denne evner for å komme frem til en gjeldsordning på 

egen hånd. 

 

§ 1-4.Forhold som er til hinder for åpning av gjeldsforhandling 

Åpning av gjeldsforhandling skal nektes dersom omstendighetene ved gjeldsstiftelsen 

eller skyldnerens senere disposisjoner klart tyder på at denne på illojal måte har innrettet 

seg med sikte på å oppnå gjeldsordning, eller skyldneren forsettlig eller grovt uaktsomt 

har gitt feilaktige eller villedende opplysninger til namsmyndighetene om forhold av 

vesentlig betydning for saken. Det samme gjelder dersom det foreligger uavklarte 

økonomiske forhold som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre gjennomføringen av en 

gjeldsforhandling. 

Åpning av gjeldsforhandling skal også nektes dersom det åpenbart vil virke støtende for 

andre skyldnere eller samfunnet for øvrig. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt 

på om: 

a) 
størstedelen av gjelden er nylig stiftet. Det skal ses bort fra forsvarlige låneopptak til 

refinansiering eller til nødvendig bolig o.l., 

b) 

en ikke ubetydelig del av gjelden stammer fra straffbare forhold som er avgjort ved 

dom eller forelegg mindre enn tre år før søknad leveres. Dersom skyldneren klart er i 

en rehabiliteringssituasjon, kan gjeldsforhandling likevel åpnes, 
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c) 
skyldneren har foretatt disposisjoner som ville vært omstøtelige i konkurs, jf. 

dekningsloven kapittel 5, 

d) 

skyldneren i den nærmeste tiden før søknad om gjeldsforhandling ble fremmet, på 

sterkt klanderverdig måte har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser så langt det var 

mulig, 

e) 
en betydelig andel av skyldnerens samlede gjeld er skatte- og avgiftsgjeld, og om 

skyldneren kan klandres for forhold knyttet til denne. 

Det kan ikke åpnes gjeldsforhandling dersom skyldneren tidligere har oppnådd 

gjeldsordning etter loven her. Gjeldsforhandling kan likevel åpnes dersom særegne 

forhold tilsier det. 

 

§ 1-5.Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer 

Kommunen skal så langt det er mulig bistå en skyldner som forsøker å komme frem til en 

utenrettslig gjeldsordning eller liknende med sine fordringshavere, jf. lov 18. desember 

2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17. 

 

§ 1-6.Forholdet til lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen 

Gjeldsordning etter loven her er ikke til hinder for at stønad kan gis etter lov 18. 

desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kapittel 4. 

 

Kap 2. Søknad og forberedelse 

§ 2-1.Søknad om gjeldsforhandling 

Søknad om gjeldsforhandling fremsettes for den alminnelige namsmannen for den 

kommunen der skyldneren bor. For flere namsmannsdistrikter i samme politidistrikt kan 

Kongen fastsette at søknader om gjeldsforhandling skal fremsettes for en av 

namsmennene. 

Søknaden skal inneholde opplysninger om skyldnerens inntekter, formue, gjeld, 

leveomkostninger og annet som kan være av betydning for saken. Det skal også gis slike 

opplysninger for ektefelle eller samboer. Det skal nyttes skjema fastsatt av 

departementet. 

Skyldneren skal avgi skriftlig erklæring om at namsmyndighetene kan innhente 

opplysninger som nevnt i annet ledd uten hinder av taushetsplikt hos de som har slike 

opplysninger om skyldneren. 
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To eller flere personer som bor sammen og har felles husholdning, kan søke om å åpne 

gjeldsforhandling sammen dersom de i det vesentlige er ansvarlig for hverandres gjeld. 

 

§ 2-2.Namsmannens veiledningsplikt 

Namsmannen skal sørge for at skyldneren får den veiledning denne trenger for å kunne 

gjennomføre en gjeldsforhandling, utforme et forslag til gjeldsordning som ligger innenfor 

lovens rammer, og i tilfelle begjære tvungen gjeldsordning. 

Namsmannen skal forsikre seg om at skyldneren har forstått hvordan den foreslåtte 

gjeldsordningen skal gjennomføres. Dersom forslaget ikke er utformet som nevnt i § 4-2 

tredje ledd første punktum, skal namsmannen sørge for nødvendig oppfølging og kontroll 

av gjeldsordningens gjennomføring. 

 

§ 2-3.Namsmannens undersøkelsesplikt 

Namsmannen skal sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst. 

Namsmannen skal kontrollere at søknaden inneholder de opplysninger som kreves etter 

§ 2-1 annet ledd og kan kreve at søkeren dokumenterer opplysningene. 

Namsmannen skal innhente opplysninger om registrerte heftelser i skyldnerens 

eiendeler. 

Namsmannen kan innhente opplysninger fra tredjepersoner. Tvangsfullbyrdelsesloven § 

7-12 gjelder tilsvarende. 

 

§ 2-4.Medhjelper 

Til å yte skyldneren veiledning som nevnt i § 2-2 og § 6-1 fjerde ledd tredje punktum og 

for øvrig bistå namsmannen kan namsmannen oppnevne en medhjelper i samsvar med 

forskrift gitt av Kongen. Medhjelperens godtgjørelse for arbeid og utgifter fastsettes av 

namsmannen i samsvar med forskriften. 

 

§ 2-5.Salg og verdsetting av skyldnerens eiendeler 

Dersom namsmannen finner det åpenbart at skyldneren ved en gjeldsordning må selge 

bolig eller andre eiendeler, jfr. §§ 4-4 til 4-6, og dessuten at salget bør være gjennomført 

før gjeldsforhandling åpnes, skal namsmannen treffe beslutning om det. Salget 

gjennomføres etter reglene i § 4-6. 

Dersom namsmannen finner det nødvendig for å sikre at gjeldsforhandlingen kan 

gjennomføres på fire måneder, skal namsmannen før gjeldsforhandling åpnes sørge for 

verdsetting av eiendeler etter § 4-7. 
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§ 2-6.Namsmannens myndighet til å avslå søknader 

Namsmannen skal avslå søknaden om gjeldsforhandling dersom: 

(a) det finnes klart at vilkårene for gjeldsordning etter §§ 1-2 til 1-4 ikke er oppfylt, 

(b) skyldneren ikke medvirker etter evne til sakens opplysning, eller 

(c) 

skyldneren ikke innen rimelig tid selger eller medvirker til salg av eiendeler som 

namsmannen etter § 2-5 første ledd har pålagt skyldneren å selge før 

gjeldsforhandling åpnes. 

 

§ 2-7.Oversendelse av saken til retten 

Dersom namsmannen ikke selv skal avgjøre spørsmålet om åpning av gjeldsforhandling, 

sender namsmannen saken til retten for slik avgjørelse. Saken skal da være tilstrekkelig 

opplyst og forberedt slik at gjeldsforhandling kan gjennomføres innen fire måneder. 

Saken sendes til tingretten for den kommunen der skyldneren bor. 

 

Kap 3. Åpning av gjeldsforhandling 

§ 3-1.Namsmyndighetens åpning av gjeldsforhandling og fastsettelse av vilkår for åpning 

Dersom vilkårene i §§ 1-2 til 1-4 er oppfylt, og søknaden fyller kravene i § 2-1, skal 

tingretten åpne gjeldsforhandling. I tilfeller der det er åpenbart at vilkårene er oppfylt, kan 

åpning av gjeldsforhandling foretas av namsmannen. 

Namsmyndigheten kan sette vilkår for åpning av gjeldsforhandling, herunder vilkår om at 

salg eller verdsetting av eiendeler er gjennomført. Dersom det er retten som har satt 

vilkår, sender namsmannen saken tilbake til retten for avgjørelse om åpning når vilkåret 

er oppfylt. 

Avgjørelse av om gjeldsforhandling skal åpnes, treffes av retten ved kjennelse eller av 

namsmannen ved skriftlig beslutning. 

Namsmannens avgjørelse om å åpne gjeldsforhandlinger kan påklages av 

fordringshaverne innen en uke etter at namsmannen har sendt varsel om åpning av 

gjeldsforhandling, jf. § 3-2 annet ledd. Namsmyndighetens avgjørelse om å åpne 

gjeldsforhandling på vilkår kan også påklages eller ankes av skyldneren. Tingrettens 

avgjørelse om å åpne gjeldsforhandling uten vilkår er endelig. 
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§ 3-2.Oppfordring om å melde krav m.m. 

Straks etter at gjeldsforhandling er åpnet, skal det rykkes inn kunngjøring om det i Norsk 

Lysingsblad med oppfordring til enhver som har fordring mot skyldneren, om å melde sitt 

krav til namsmannen innen tre uker etter kunngjøringen. Når særlige grunner foreligger, 

kan namsmannen fastsette en lengre frist, dog høyst 6 uker. 

Kjente fordringshavere og eventuelle solidarisk medforpliktede varsles om åpningen av 

gjeldsforhandlingen ved at namsmannen sender dem gjenpart av kunngjøringen. Det 

skal samtidig opplyses hvilket krav som skyldneren har oppgitt at fordringshaveren har. 

Dersom det er namsmannen som har besluttet åpning av gjeldsforhandling, skal 

fordringshaverne samtidig varsles om adgangen til å påklage beslutningen, jf. § 3-1 

fjerde ledd. Panthavere kan samtidig gis underretning som nevnt i § 4-6 tredje ledd. 

 

§ 3-3.1Sikring av skyldnerens eiendeler og lønnstrekk 

Dersom skyldneren har eiendeler som etter § 4-6 skal tjene til dekning for 

fordringshaverne, skal namsmannen sikre disse eiendelene for fordringshaverne. 

Sikringen skjer etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20, og har for skyldnerens 

adgang til å disponere over eiendelene og i forhold til tredjepersoner samme virkning 

som utlegg. 

Namsmannen skal beslutte trekk i lønn og andre ytelser som nevnt i dekningsloven § 2-7 

etter tvangsfullbyrdelsesloven §§ 7-21 til 7-24. 

 

§ 3-4.Betalingsutsettelse i en gjeldsforhandlingsperiode 

Åpning av gjeldsforhandling medfører at skyldneren i en gjeldsforhandlingsperiode på 

fire måneder regnet fra åpningen gis en betalingsutsettelse som innebærer at 

fordringshaverne verken kan: 

a) kreve eller motta hel eller delvis betaling eller annen dekning av sitt tilgodehavende, 

b) 
motregne et krav, med mindre hovedkrav og motkrav springer ut av samme 

rettsforhold, 

c) 
gjøre gjeldende eventuelle forfallsklausuler i forholdet på grunn av betalingsutsettelsen 

etter denne paragraf, 

d) ta utlegg i eller tvangsrealisere skyldnerens eiendeler, 

e) 

under henvisning til tidligere betalingsmislighold nekte å levere varer eller tjenester 

som er nødvendig for skyldnerens og dennes husstands livsopphold mot kontant 

betaling eller tilfredsstillende sikkerhet, eller 
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f) 
rette krav mot kausjonisten, jf. lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og 

finansoppdrag § 71 fjerde ledd. 

Renter påløper i perioden, men forfaller ikke til betaling. Renter av fordringer sikret ved 

pant innenfor omsetningsverdien med tillegg av 10 prosent av bolig som skal beholdes, 

jf. § 4-8 bokstav a, forfaller likevel til betaling i perioden. 

Betalingsutsettelsen omfatter alle forpliktelser, som ikke er betaling for en fremtidig 

motytelse, som skyldneren har rett til å motta etter §§ 4-3 til 4-5 og som skyldneren har 

pådratt seg frem til den dag retten eller namsmannen har åpnet gjeldsforhandling. 

Betalingsutsettelsen omfatter ikke bidragsforpliktelser pålagt etter ekteskapslovgivningen 

eller barneloven. Det offentliges krav på skyldneren omfattes av betalingsutsettelsen. 

Eventuelle utleggstrekk opphører å gjelde. Dette gjelder ikke trekk for bidragsforpliktelser 

som nevnt i § 4-8 bokstav d, samt for krav som nevnt i § 4-8 bokstav h. 

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder selv om skyldneren ikke er bosatt i Norge. 

 

§ 3-5.Skyldnerens plikter i gjeldsforhandlingsperioden 

Skyldneren plikter i gjeldsforhandlingsperioden: 

(a) 
å avsette lønn og andre inntekter som overstiger det skyldneren trenger til nødvendig 

underhold av seg og sin husstand, 

(b) 
å si opp leieavtaler og andre avtaler om fremtidige ytelser som ikke gjelder varer og 

tjenester som er nødvendig for skyldnerens eller dennes husstands livsopphold, 

(c) 
å ikke avhende eller pantsette eiendeler og verdier som kan tjene til dekning for 

fordringshaverne, med mindre namsmannen samtykker, 

d) 
å ikke stifte ny gjeld uten etter namsmannens samtykke, eller foreta andre 

disposisjoner som er egnet til å skade kreditorenes interesser. 

Samtykke etter første ledd bokstav d skal bare gis til refinansiering, boligformål eller til 

strengt nødvendige varer og tjenester og bare dersom låneopptaket fremstår som 

forsvarlig med hensyn til gjeldsordningen og skyldnerens økonomiske stilling. Gjeld stiftet 

i gjeldsforhandlingsperioden etter bestemmelsen her omfattes ikke av gjeldsordningen. 

Beslutning som tillater gjeldsstiftelse, kan ikke påklages. 

 

§ 3-6.Bortfall av utleggspant 

Lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett § 5-8 gjelder tilsvarende ved 

gjeldsforhandling etter loven her. Som fristdag regnes dagen for åpning av 

gjeldsforhandling. Namsmannen skal sørge for sletting av utlegget i offentlige registre 
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etter at gjeldsordning er vedtatt eller rettskraftig stadfestet. Utlegg som er sikret etter 

håndpantregelen, skal under gjeldsforhandlingsperioden sikres etter § 3-3 første ledd. 

0 Tilføyd ved lov 10 jan 2003 nr. 1 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 10 jan 2003 nr. 15). 

 

§ 3-7.Namsmyndighetens heving av saken i gjeldsforhandlingsperioden 

Sak om gjeldsordning etter loven her skal straks heves dersom det i 

gjeldsforhandlingsperioden inntreffer eller blir avdekket omstendigheter som må antas å 

være til hinder for gjeldsordning. Dersom namsmannen har åpnet gjeldsforhandlingen, 

skal denne heve saken ved skriftlig beslutning. Namsmannen kan bare heve saken 

dersom det er åpenbart at vilkåret i første punktum er oppfylt. 

Dersom retten har åpnet gjeldsforhandlingen, sender namsmannen saken over til retten 

for avgjørelse om heving. Det skal opplyses hvilke forhold som ligger til grunn for 

hevingssaken. Rettens avgjørelse treffes ved kjennelse. 

Skyldneren skal gis anledning til å uttale seg før det treffes avgjørelse om heving. Klage 

og anke etter denne paragraf har oppsettende virkning. Dersom en beslutning om å heve 

saken blir omgjort, kan gjeldsforhandlingsperioden om nødvendig forlenges med den tid 

saken er blitt forsinket på grunn av hevingssaken. 

 

Kap 4. Frivillig gjeldsordning 

§ 4-1.Forslag til gjeldsordning 

Skyldneren, eller den som bistår denne, skal snarest mulig etter utløpet av fristen for 

fordringshaverne til å melde sine krav, utarbeide et forslag til frivillig gjeldsordning. 

Forslaget legges frem for namsmannen, som skal påse at det ikke er i strid med §§ 4-2 til 

4-10. 

 

§ 4-2.Hva en frivillig gjeldsordning kan gå ut på 

Forslaget kan innebære utsettelse med betaling av hele eller deler av gjelden, at 

fordringshaverne helt eller delvis skal gi avkall på renter og omkostninger, eller at gjelden 

skal falle bort helt eller delvis enten med en gang eller etter utløpet av 

gjeldsordningsperioden. Gjeldsordningsperioden skal i så fall normalt være fem år. 

Gjeldsordningsperiodens lengde skal regnes fra åpningen av gjeldsforhandlingene. 

Forslaget kan innebære en kombinasjon av løsningene nevnt i første ledd. 

Forslaget skal inneholde en fast angivelse av eventuelt beløp som skal betales til 

fordringshaverne hver betalingstermin. Beløpet skal være fast angitt gjennom hele 

gjeldsordningsperioden, med mindre det endres etter reglene i kapittel 6. Dersom det er 
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grunn til å tro at skyldnerens betalingsevne under gjeldsordningen vil endres mer enn det 

som er alminnelig, eller det ellers finnes særlig hensiktsmessig, kan bestemmelsen i 

første punktum fravikes. Forslaget skal alltid utformes slik at fordringshaverne ved hver 

betalingstermin så enkelt som mulig kan kontrollere at vilkårene etter gjeldsordningen 

løpende overholdes. 

Forslaget skal inneholde en bestemmelse som avgjør eventuelle medforpliktedes stilling. 

Forslaget skal bygge på en virkelighetsnær vurdering av skyldnerens betalingsevne. 

 

§ 4-3.Hva skyldneren kan beholde av sin inntekt 

Skyldneren har rett til å beholde så meget av sin inntekt at det dekker det som med 

rimelighet trengs til underhold av skyldneren og personer denne har lovbestemt 

forsørgelsesplikt for, eller lever i ekteskapsliknende forhold med. Ved vurderingen legges 

til grunn det som er tilbake av nettolønnen etter trekk som skal bestå. Dersom 

skyldneren utøver samvær med barn, jf. barneloven kapittel 6, skal det tas hensyn til 

skyldnerens rimelige utgifter i forbindelse med samværet. 

Kongen kan i forskrift fastsette satser for beregningen av det som med rimelighet trengs 

til underhold av skyldneren og personer denne har lovbestemt forsørgelsesplikt for, eller 

lever i ekteskapsliknende forhold med. 

 

§ 4-4.Skyldnerens plikt til å avhende bolig 

Skyldneren har plikt til å avhende bolig dersom salg av boligen vil gi fordringshaverne 

best dekning og boligen overstiger skyldnerens og dennes husstands rimelige behov. Til 

grunn for vurderingen legges boligens omsetningsverdi, jfr. § 4-7 første ledd, og 

kostnaden for skyldneren ved å skaffe seg og sin husstand en annen bolig som med 

hensyn til beliggenhet, størrelse, pris og andre forhold tilfredsstiller rimelige krav. 

 

§ 4-5.Skyldnerens rett til å beholde personlige eiendeler, transportmidler m.v. 

Dersom verdien av tingene ikke er større enn at det etter forholdene er rimelig at 

skyldneren beholder dem, har skyldneren rett til å beholde: 

a) klær og andre ting til personlig bruk for skyldneren eller dennes husstand, 

b) innbo, utstyr og liknende løsøre som skyldneren trenger i sitt hjem, 

c) 
redskaper, transportmidler og liknende hjelpemidler som skyldneren eller noen av 

dennes husstand trenger for sitt yrke eller sin utdanning eller av andre 

velferdsmessige grunner, likevel ikke utover en samlet verdi som tilsvarer 
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folketrygdens grunnbeløp. Beløpsgrensen kan fravikes dersom skyldneren er 

næringsdrivende og ingen fordringshaver motsetter seg det. 

Dersom verdien av tingene ikke er større enn at det ville være åpenbart urimelig om 

skyldneren ikke fikk beholde dem, har skyldneren rett til å beholde ting som har en særlig 

personlig verdi for skyldneren eller dennes husstand. 

Dersom skyldneren eller noen som hører til dennes husstand lider av sykdom eller er 

ufør, skal det tas rimelig hensyn til det. I særlige tilfeller kan da ting som er nevnt i første 

ledd bokstav c, beholdes uten hensyn til verdien. 

Når retten til å beholde en ting avhenger av hvilke eiendeler skyldneren ellers har, skal 

det også regnes med eiendeler som tilhører skyldnerens ektefelle eller barn som 

skyldneren eller ektefellen forsørger, dersom tingene kan brukes av skyldneren eller i 

dennes husstand. 

For øvrig gjelder dekningsloven §§ 2-4 og 2-5 tilsvarende. 

Dekningsloven § 2-6 gjelder tilsvarende i den utstrekning slike krav som nevnes der gis 

bedre dekning enn andre krav etter loven her § 4-8 bokstav g. 

 

§ 4-6.Salg av eiendeler 

Eiendeler som skyldneren ikke har rett til å beholde etter §§ 4-4 og 4-5, skal selges på 

den måte som sikrer fordringshaverne best dekning. Namsmannen bestemmer hvordan 

salget skal gjennomføres. Skyldneren plikter selv å sørge for salg dersom namsmannen 

bestemmer det. 

Dersom panteheftelser eller andre begrensede rettigheter i eiendelene hindrer frivillig 

salg, skal eiendelene selges eller realiseres på annen måte etter reglene i 

tvangsfullbyrdelsesloven om gjennomføring av tvangsdekning. Den som har salgspant i 

eiendeler som skyldneren ikke har rett til å beholde, plikter å ta tingen tilbake etter 

reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 9 dersom vedkommende selv ikke har rett til å 

begjære tvangsdekning på annen måte. 

Namsmannen kan underrette panthaverne om at et formuesgode vil bli solgt ved frivillig 

salg med den virkning at udekkede panteheftelser faller bort dersom ingen panthavere 

motsetter seg det innen en frist på minst en uke som namsmannen fastsetter. Når salget 

er gjennomført, fastsetter retten ved kjennelse hvilke panteheftelser som er falt bort som 

udekkede. 

 

§ 4-7.Verdsetting av eiendeler som skal beholdes 

Dersom skyldneren skal beholde en eiet bolig, skal boligens omsetningsverdi fastsettes 

av namsmannen sammen med to rettsvitner med særlige kunnskaper til å ta del i 

verdsettingen som namsmannen oppnevner. 
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Dersom skyldneren skal beholde andre eiendeler som er pantsatt, og det er nødvendig 

for å avgjøre i hvilken utstrekning panteheftelsene overstiger eiendelens 

omsetningsverdi, fastsettes verdien av namsmannen. Namsmannen kan oppnevne ett 

eller to rettsvitner med særlige kunnskaper til å ta del i verdsetting dersom det finnes 

nødvendig. 

Om gjennomføringen av verdsettingen gjelder for øvrig tvangsfullbyrdelsesloven § 9-7 

annet og tredje ledd tilsvarende. 

Om adgangen til å angripe verdsettingen gjelder tvangsfullbyrdelsesloven § 9-12 første, 

andre og fjerde ledd. Rettens verdsetting kan bare angripes når angrepet gjelder 

saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. 

 

§ 4-8.Fordelingen mellom fordringshaverne 

Gjeldsordningen skal omfatte alle skyldnerens forpliktelser som ikke er betaling for en 

fremtidig motytelse som skyldneren har rett til å motta etter §§ 4-3 til 4-5 og skatte- og 

avgiftskrav som holdes utenfor gjeldsordningen i henhold til bokstav c nedenfor samt 

forpliktelser som nevnt i tredje ledd. De midler som skal fordeles mellom 

fordringshaverne fordeles forholdsmessig etter gjeldens størrelse, med følgende unntak: 

(a) Fordringer sikret ved pant i bolig 

Dersom skyldneren skal beholde eiet bolig, skal fordringer sikret ved pant i boligen 

innenfor boligens omsetningsverdi med tillegg av 10 prosent, gis avtalt rente under 

gjeldsordningen. Det skal ikke betales avdrag i gjeldsordningsperioden, men hovedstolen 

består. Krav sikret ved lovbestemt pant i boligen i henhold til panteloven § 6-1 skal 

likevel gis full dekning. 

Andre fordringer sikret ved pant i boligen gis dekning på linje med andre ikke 

pantesikrede krav. Fordringen faller bort når skyldneren har oppfylt forpliktelsene i 

henhold til gjeldsordningen. 

(b) Andre pantesikrede fordringer 

Andre fordringer som er sikret ved pant innenfor pantegjenstandens verdi, skal betjenes 

med avtalte renter og avdrag. 

Fordringer med pant som faller utenfor pantets omsetningsverdi skal behandles på lik 

linje med ikke pantesikrede krav. 

(c) Skatte- og avgiftskrav 

Skatte- og avgiftskrav som er oppstått etter åpningstidspunktet omfattes ikke av 

gjeldsordningen. Dette gjelder også skatte- og avgiftskrav som fastsettes ved vedtak 

etter åpningstidspunktet. 
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Har skyldneren hatt for lavt forskudd i gjeldsordningsperioden, som har medført høyere 

dividende enn dersom forskuddet hadde vært riktig, skal derved oppstått skattegjeld 

dekkes fullt ut ved at dividenden til kreditorene settes ned tilsvarende inntil skattekravet 

med tillegg av renter og omkostninger er betalt. 

(d) Bidragsforpliktelse 

Bidragsforpliktelser som skyldneren er pålagt etter ekteskapslovgivningen eller etter 

barneloven, unntatt gjeld til det offentlige, skal gis full dekning. Gjeld til 

bidragsberettigede som har oppstått mer enn fem år før søknaden om gjeldsordning 

fremmes, kan nedsettes dersom det ikke vil virke særlig urimelig overfor den 

bidragsberettigede. 

Ved vurderingen etter første ledd annet punktum skal det særlig legges vekt på utsiktene 

til at gjelden vil kunne bli nedbetalt. Det skal også legges vekt på årsaken til at gjelden 

har oppstått, og bidragsmottakerens økonomiske stilling. 

(e) Mindre fordringer 

Mindre fordringer kan innfris fullt ut når hensynet til en rimelig gjennomføring av 

gjeldsordningen tilsier det. 

(f) Renter og omkostninger 

Renter og omkostninger kan gis dårligere dekning enn andre krav når det ikke vil virke 

særlig urimelig overfor enkelte fordringshavere. 

(g) Kravets art 

En fordring kan gis bedre dekning enn andre krav dersom sterke grunner tilsier det. 

(h) Krav som grunner seg på en straffbar handling 

Straffebøter som er fastsatt ved dom, skal dekkes fullt ut, eller i henhold til et eventuelt 

benådningsvedtak. Straffebøter som er fastsatt ved forelegg mindre enn tre år før 

søknad om gjeldsforhandling fremmes, skal som hovedregel gis full dekning. 

Krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling skal gis full 

dekning. Unntak kan gjøres dersom kravet er fastsatt ved dom eller forelegg mer enn tre 

år før søknad om gjeldsforhandling fremmes, eller dersom særlige 

resosialiseringshensyn tilsier det og hensyn til den som har kravet ikke er avgjørende. 

Ved vurderingen av om det foreligger et slikt unntakstilfelle, skal det særlig legges vekt 

på arten av den straffbare handling. 

(i) Gjeld oppstått etter et åpenbart brudd på frarådingsplikten i finansavtaleloven § 47 
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Gjeld som stammer fra lån eller kreditt som åpenbart skulle ha vært frarådet i henhold til 

finansavtaleloven § 47 kan gis dårligere dekning enn andre krav med mindre det vil virke 

særlig urimelig overfor enkelte fordringshavere. 

Dersom det ikke er mulig å oppfylle kravene i paragrafen her, og fordringshavere som 

kan kreve full dekning ikke frivillig går med på en nedsettelse av kravet, kan 

gjeldsordning ikke oppnås. 

Dersom størrelsen på de krav som ikke kan dekkes i løpet av gjeldsordningsperioden 

tilsier at skyldneren må antas å kunne oppnå kontroll over sin økonomi selv om kravene 

holdes utenfor, kan gjeldsordning likevel oppnås. Det skal i så fall i skyldnerens budsjett 

tas hensyn til krav som skal holdes utenfor. 

 

§ 4-9.Omstridte fordringer 

Hvis en fordring er omstridt skal det avsettes midler til dekning av den omstridte fordring. 

Dersom det ikke er tatt rettslige skritt for å få fastslått fordringens eksistens innen seks 

måneder fra vedtakelsen av gjeldsordningen, fordeles beløpet på de øvrige 

fordringshaverne. 

 

§ 4-10.Kausjonsfordringer 

Dersom skyldneren ved åpning av gjeldsforhandling er forpliktet etter et kausjonsløfte, 

men kausjonsforpliktelsen ikke er forfalt, skal det avsettes midler til dekning av denne 

fordringen som om kravet var forfalt. Dersom det i gjeldsordningsperioden blir klart at 

kausjonen ikke vil forfalle eller kausjonen ikke er forfalt ved gjeldsordningsperiodens 

utløp, skal midlene fordeles forholdsmessig på de øvrige fordringshaverne. 

 

§ 4-11.Muntlige forhandlinger 

Dersom namsmannen av eget tiltak eller etter begjæring fra en fordringshaver finner det 

nødvendig, innkalles det til møte mellom skyldneren og fordringshaverne. 

 

§ 4-12.Vedtakelse av frivillig gjeldsordning 

Namsmannen sender skyldnerens forslag til gjeldsordning til samtlige kjente 

fordringshavere som berøres. Det samme gjelder eventuelle solidarisk medforpliktede. 

Fordringshaverne bør gis en frist på tre uker til å ta stilling til forslaget. Fordringshavere 

som har krav på annet enn bøter, skal opplyses om at de anses for å ha godtatt forslaget 

dersom de ikke motsetter seg det innen fristen. 

En fordringshaver skal ikke uten grunn motsette seg et forslag til gjeldsordning. En 

fordringshaver som motsetter seg forslaget, skal oppgi grunnen. 
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En offentlig myndighet eller oppkrever av offentlige krav kan for andre offentlige krav enn 

bøter godta et forslag til gjeldsordning uten hinder av bestemmelser i annen lov, forskrift 

eller enkeltvedtak. Avgjørelsen av om forslaget skal godtas, regnes ikke som 

enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 

Et forslag til gjeldsordning er vedtatt når det er godtatt av samtlige fordringshavere som 

berøres. Fordringshavere som har krav på annet enn bøter og som er varslet etter første 

ledd, anses for å ha godtatt forslaget dersom de ikke innen fristen i første ledd har 

motsatt seg det. 

 

Kap 5. Tvungen gjeldsordning 

§ 5-1.Begjæring om tvungen gjeldsordning 

Dersom skyldneren og fordringshaverne ikke kommer frem til en frivillig gjeldsordning, 

kan skyldneren begjære tvungen gjeldsordning. Med begjæringen skal det følge et 

forslag til tvungen gjeldsordning som er i samsvar med § 5-2. 

Begjæring om tvungen gjeldsordning må være namsmannen i hende før utløpet av 

gjeldsforhandlingsperioden. Namsmannen skal straks sende saken til retten. 

Når tvungen gjeldsordning er begjært innen fristen, forlenges gjeldsforhandlingsperioden 

med to måneder. 

Namsmannen skal etter begjæring fra skyldneren beslutte nødvendig forlengelse av 

gjeldsforhandlingsperioden dersom det er grunn til å anta at frivillig gjeldsordning vil 

komme i stand. Perioden kan ikke forlenges med mer enn en måned av denne grunn. 

Når gjeldsforhandling er åpnet, skal skyldneren gis opplysning om retten til å begjære 

gjeldsforhandlingsperioden forlenget. Namsmannens avgjørelse om forlengelse av 

gjeldsforhandlingsperioden er endelig. 

Dersom det benyttes rettsmidler mot en avgjørelse om å nekte stadfestelse av tvungen 

gjeldsordning eller dersom en kjennelse om tvungen gjeldsordning blir opphevet av 

ankeinstansen, skal gjeldsforhandlingsperioden anses å løpe inntil rettskraftig avgjørelse 

foreligger i saken. En gjeldsforhandlingsperiode kan likevel ikke overstige ett år. 

 

§ 5-2.Særlige regler om innholdet av en tvungen gjeldsordning 

En tvungen gjeldsordning skal oppfylle §§ 4-2 til 4-10. En gjeldsordningsperiode skal 

være på fem år. Dersom det foreligger tungtveiende grunner kan en gjeldsordning med 

en annen gjeldsordningsperiode stadfestes. En gjeldsordning med en 

gjeldsordningsperiode på mer enn åtte år kan bare stadfestes i helt særegne tilfeller. 

Perioden kan ikke overstige ti år. Gjeldsordningsperiodens lengde skal regnes fra 

åpningen av gjeldsforhandlingene. 
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Ved vurderingen av om en gjeldsordning med en kortere gjeldsordningsperiode enn fem 

år kan stadfestes, skal det blant annet legges vekt på om: 

a) 

det foreligger omstendigheter som må antas å ville lede til at en normal 

gjeldsordningsperiode medfører ekstraordinære belastninger eller uvanlig oppofrelse 

for skyldneren eller dennes husstand, 

b) kausjonsansvar utgjør en vesentlig del av skyldnerens gjeldsforpliktelser, eller 

c) 
skyldneren i lengre tid har oppfylt sine forpliktelser i henhold til en utenrettslig 

gjeldsordning. 

Ved vurderingen av om en gjeldsordning med en lengre gjeldsordningsperiode enn fem 

år kan stadfestes, skal det blant annet legges vekt på om: 

a) skyldneren har studiegjeld av betydelig størrelse, 

b) 
skyldneren skal beholde en eiet bolig hvor pantesikrede fordringer i henhold til § 4-8 

bokstav a er vesentlig mindre enn den verdi som er fastsatt etter § 4-7 første ledd, 

c) gjeldsordningen virker særlig urimelig overfor medforpliktede skyldnere, eller 

d) 
ikke ubetydelige deler av dividenden medgår til å dekke forpliktelser som nevnt i § 4-8 

bokstav g eller h. 

En tvungen gjeldsordning skal innebære at en skyldner som har oppfylt gjeldsordningen, 

ved utløpet av gjeldsordningsperioden skal være fri for annen gjeld som er omfattet av 

gjeldsordningen enn gjeld som nevnt i § 4-8 bokstav a første ledd og bokstav b første 

ledd. 

Gjeld som er bortfalt eller som i henhold til gjeldsordningen ikke skal betales i løpet av 

gjeldsordningsperioden, kan heller ikke søkes inndrevet hos skyldnere som har bosted 

utenfor riket. Beløp som er innkrevet i strid med første punktum, kan skyldneren kreve 

tilbakebetalt. 

 

§ 5-3.Tingrettens saksbehandling 

Tingretten foretar straks en foreløpig prøvelse av skyldnerens forslag til tvungen 

gjeldsordning. Dersom retten etter § 5-4 skal nekte stadfestelse, skal skyldneren gis en 

kort frist til å endre forslaget eller uttale seg om spørsmålet. Skyldneren skal gjøres 

oppmerksom på at denne har adgang til å uttale seg muntlig om spørsmålet. Dersom 

hindringen ikke er avhjulpet innen fristen, kan begjæringen om tvungen gjeldsordning 

forkastes. 

Dersom begjæringen ikke forkastes etter første ledd, skal skyldneren og samtlige kjente 

fordringshavere som berøres innkalles til muntlig forhandling om skyldnerens forslag. 

Forslaget legges ved innkallingen. I innkallingen skal fordringshaverne gis en frist for 
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skriftlige uttalelser om forslaget forut for rettsmøtet. Med mindre uttalelsen viser at retten 

av eget tiltak skal nekte stadfestelse, skal det bare tas hensyn til uttalelsen dersom den 

er kommet retten i hende innen fristen og fordringshaveren samtidig sendte gjenpart til 

skyldneren. 

I rettsmøte kan skyldneren endre forslaget dersom det er nødvendig for å avhjelpe en 

hindring for stadfestelse. Fordringshavere som endringen er til skade for, skal gis adgang 

til å uttale seg om endringen. Retten kan om nødvendig forlenge 

gjeldsforhandlingsperioden. 

0 Endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938). 

 

§ 5-4.Tingrettens stadfestelse 

Retten skal stadfeste skyldnerens forslag til tvungen gjeldsordning dersom vilkårene i § 

1-2, § 1-3 første ledd og § 1-4 er oppfylt og forslaget oppfyller § 5-2. Retten skal likevel 

nekte stadfestelse dersom: 

(a) det vil virke støtende å stadfeste den gjeldsordningen skyldneren har foreslått, 

(b) 
det foreligger en saksbehandlingsfeil som ikke er avhjulpet og som åpenbart har hatt 

betydning for utformingen av skyldnerens forslag, eller 

(c) 
så mange av fordringene er omtvistet, at det ikke er grunnlag for å vurdere 

skyldnerens forslag. 

Rettens avgjørelse treffes ved kjennelse. Kjennelsen forkynnes for skyldneren og 

meddeles sakens øvrige parter på den måte retten finner hensiktsmessig. En kjennelse 

som nekter stadfestelse kan bare ankes av skyldneren. 

 

Kap 6. Endring av en gjeldsordning 

§ 6-1.Endring av gjeldsordning på begjæring av skyldneren 

På begjæring av skyldneren kan retten stadfeste et forslag til endring av en gjeldsordning 

dersom det i gjeldsordningsperioden har inntruffet omstendigheter som skyldneren ikke 

burde forutse, eller dersom andre særlige omstendigheter foreligger som svekker 

skyldnerens evne til å oppfylle gjeldsordningen. 

Dersom verdien av eiet bolig som er beholdt under gjeldsordningen ved 

gjeldsordningens utløp vil være vesentlig lavere enn den verdi som ble fastsatt etter § 4-

7 første ledd kan retten på begjæring av skyldneren stadfeste en endring av 

gjeldsordningen som går ut på nedsettelse av gjeld som er sikret ved pant i boligen. 

Denne gjelden kan da nedsettes i den utstrekning skyldnerens økonomiske stilling, 

hensynet til fordringshaverne og omstendighetene ellers tilsier det. Gjelden kan ikke 



 

246 
 

nedsettes til et beløp som er lavere enn boligens omsetningsverdi på 

avgjørelsestidspunktet. 

Dersom skyldneren har mottatt krav på grunnlag av en fordring som bestod ved 

åpningen av gjeldsforhandlingen, men som ikke er blitt omfattet av gjeldsordningen, skal 

retten på begjæring av skyldneren stadfeste en endring som går ut på at fordringen tas 

med i gjeldsordningen. En slik fordring skal da betjenes med den dividende 

fordringshaveren ville ha tilkommet dersom fordringen hadde deltatt i ordningen, men slik 

at dividende bare regnes fra det tidspunktet kravet ble fremmet overfor skyldneren. 

Stadfestelse av slik endring kan ikke skje dersom skyldneren forsettlig eller på grov 

uaktsom måte har unnlatt å opplyse om fordringen. 

Endring etter paragrafen her kan ikke begjæres før skyldneren etter evne har forsøkt å 

komme frem til en avtale om frivillig endring av gjeldsordningen med fordringshaverne på 

egen hånd. § 4-12 gjelder tilsvarende. Namsmannen skal sørge for at skyldneren får 

nødvendig veiledning for å komme frem til en frivillig eller tvungen endring. En frivillig 

endring er bare gyldig dersom den er stadfestet ved skriftlig beslutning av namsmannen. 

Namsmannen skal nekte å stadfeste forslaget dersom det vil virke urimelig. 

Begjæring om tvungen endring fremsettes for retten. Med begjæringen skal følge et 

forslag til tvungen endring som ikke er i strid med loven. Forslaget kan ikke stadfestes 

dersom det vil virke støtende. 

 

§ 6-2.Omgjøring, opphevelse og tilsidesettelse av en gjeldsordning på begjæring av en 

fordringshaver 

På begjæring av en fordringshaver, hvis krav er omfattet av gjeldsordningen, kan retten 

omgjøre en gjeldsordning dersom det inntrer vesentlige forbedringer i skyldnerens 

økonomiske stilling i gjeldsordningsperioden. Dersom forbedringen er en følge av at 

skyldneren har mottatt et større beløp, kan beløpet helt eller delvis fordeles på 

fordringshaverne uten at omgjøringssak iverksettes. Dersom skyldneren har mottatt et 

tilgodebeløp ved skatteavregningen som følge av for mye innbetalt forskudd, skal 

beløpet fordeles på kreditorene dersom disse som følge av feilinnbetalingen har fått for 

liten dividende. Dersom feilinnbetalingen har ført til at skyldneren har beholdt mindre av 

sine inntekter enn forutsatt i gjeldsordningen, skal skyldneren beholde tilgodebeløpet. 

Regelen i tredje og fjerde punktum gjelder uansett størrelsen av tilgodebeløpet. 

Retten kan også, på begjæring av en fordringshaver, hvis krav er omfattet av 

gjeldsordningen, omgjøre en gjeldsordning, dersom skyldnerens bolig i 

gjeldsordningsperioden har steget så mye i verdi i forhold til verdifastsettelsen etter § 4-7 

at det etter omstendighetene vil virke urimelig overfor fordringshaverne dersom 

skyldneren skulle beholde hele verdiøkningen. Dersom slik omgjøring medfører at 

boligen må avhendes, har skyldneren rett til å beholde tilstrekkelig av salgssummen til å 



 

247 
 

kunne skaffe seg en annen eiet bolig som med hensyn til størrelse, standard og 

beliggenhet m.v. tilfredsstiller skyldneren og dennes husstands rimelige behov. 

Dersom skyldneren har gjort seg skyldig i uredelighet eller grovt har tilsidesatt sine plikter 

etter gjeldsordningen, kan retten, på begjæring av en fordringshaver, hvis krav er 

omfattet av gjeldsordningen, oppheve gjeldsordningen. 

Dersom skyldneren innen to år etter gjeldsordningsperiodens utløp mottar arv, gevinst 

eller liknende av betydelig omfang, kan retten, på begjæring av en fordringshaver, hvis 

krav er omfattet av gjeldsordningen, sette gjeldsordningen helt eller delvis til side i den 

utstrekning skyldnerens økonomi og hensynet til fordringshaverne tilsier det. 

Gjeldsordningen kan ikke settes til side på grunn av gevinst som skyldes verdiøkning på 

bolig. 

 

§ 6-3.Rettsmøte om endring av gjeldsordning 

Før retten prøver en begjæring etter §§ 6-1 eller 6-2, skal skyldneren og de berørte 

fordringshaverne gis anledning til å uttale seg. Det innkalles til rettsmøte dersom 

skyldneren eller en av fordringshaverne krever det eller retten finner det nødvendig. 

 

§ 6-4.Skyldnerens opplysningsplikt overfor fordringshaverne 

Dersom det inntreffer omstendigheter som skyldneren forstår eller må forstå kan gi 

fordringshaverne rett til omgjøring eller tilsidesettelse etter § 6-2 skal skyldneren innen 

rimelig tid på betryggende måte opplyse fordringshaverne og namsmannen om dette. 

 

§ 6-5.Frister for fremsettelse av begjæringer etter § 6-1 og § 6-2 

Begjæring om stadfestelse av forslag til tvungen endring av en gjeldsordning etter § 6-1 

første til tredje ledd og begjæring om omgjøring av en gjeldsordning etter § 6-2 første og 

annet ledd må fremsettes i gjeldsordningsperioden. Begjæring om opphevelse av en 

gjeldsordning etter § 6-2 tredje ledd må fremsettes innen ett år etter 

gjeldsordningsperiodens utløp. Begjæring om tilsidesettelse av en gjeldsordning etter § 

6-2 fjerde ledd må fremsettes innen ett år etter at toårsperioden i bestemmelsen er 

utløpt. Begjæringer etter § 6-2 første, annet og fjerde ledd må dessuten fremsettes innen 

to måneder etter at opplysning som nevnt i § 6-4 er mottatt. 

 

Kap 7. Forskjellige bestemmelser 

§ 7-1.Registrering av gjeldsordninger m.m. 

Åpning av gjeldsforhandling skal registreres i Løsøreregisteret. Frivillige og tvungne 

gjeldsordninger skal også registreres i Løsøreregisteret. Registreringen av åpning av 
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gjeldsforhandling slettes når det enten registreres en gjeldsordning eller 

gjeldsforhandlingsperioden er utløpt uten at gjeldsordning er kommet i stand. Etter at 

gjeldsordningsperioden er avsluttet, skal opplysningene kun benyttes av 

namsmyndighetene i saker etter loven her for undersøkelse av om skyldneren tidligere 

har oppnådd gjeldsordning. 

Dersom skyldneren under en gjeldsordning skal beholde eiendeler som er pantsatt, og 

som er registrert i et rettsvernsregister, skal gjeldsordningen registreres der. Dersom 

skyldneren skal beholde eiendeler som er håndpantsatt, skal den som besitter pantet gis 

melding om gjeldsordningen. 

Namsmannen sørger for registreringer og meldinger etter paragrafen her. 

Kongen kan gi forskrifter om registrering av gjeldsordning eller gjeldsforhandlinger. 

 

§ 7-2.Sletting av panteheftelser ved gjennomført gjeldsordning 

Når gjeldsordningen er gjennomført, bortfaller panteheftelser som nevnt i § 4-8 bokstav a 

annet ledd og bokstav b annet ledd. Dette gjelder ikke panteheftelser som nevnt i 

panteloven § 1-5 annet ledd. 

Dersom slike heftelser er registrert i et rettsvernregister, sørger namsmannen for 

avlysning. Dersom slike heftelser er sikret ved håndpant, gir namsmannen melding til 

den som besitter pantet om bortfallet. 

 

§ 7-3.Fordeling av midler som er sikret etter § 3-3 når gjeldsordning ikke kommer i stand 

Dersom gjeldsordning ikke kommer i stand, fordeler namsmannen de midler som er 

trukket etter § 3-3 annet ledd forholdsmessig på fordringshaverne, dog slik at 

fordringshavere med forutgående utleggstrekk får dekning først, som om åpning av 

gjeldsforhandling ikke hadde funnet sted. Etter at fordringshavere med forutgående 

utleggstrekk har fått det som tilkommer dem, kan overskytende midler fordeles på en 

annen måte dersom en forholdsmessig fordeling vil få urimelige følger for skyldneren. 

Ved vurderingen skal det legges vekt på om skyldneren har forfalt og ubetalt gjeld sikret 

med pant i egen bolig. 

Videre opphører sikring etter § 3-3 første ledd å gjelde. Namsmannen sørger for at 

sikringstiltakene oppheves. 

 

§ 7-4.Skyldnerens ansvar for omkostninger 

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt uten grunn innleder en sak om gjeldsordning etter 

denne lov, plikter å erstatte det offentliges og fordringshavernes omkostninger i 

forbindelse med saken. 
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§ 7-5.Dekning av saksomkostninger i saker for retten hvor skyldneren ikke har motpart 

Om dekning av saksomkostninger av det offentlige gjelder forvaltningsloven § 36 første 

ledd og tredje ledd første punktum tilsvarende. 

 

§ 7-6.Dokumentasjon ved gjennomført gjeldsordning 

Når gjeldsordningsperioden er utløpt, kan en fordringshaver hvis krav var omfattet av 

gjeldsordningen, kreve at skyldneren godtgjør at denne har oppfylt sine plikter etter 

ordningen. 

 

§ 7-7.Uanmeldte fordringer som skyldneren ikke er krevet for i gjeldsordningsperioden 

Krav som bestod på åpningstidspunktet og som skyldneren ikke er krevet for ved 

gjeldsordningsperiodens utløp, bortfaller. Bortfallet skjer likevel tidligst ett år etter at en 

gjeldsordning er vedtatt eller stadfestet. 

0 Tilføyd ved lov 10 jan 2003 nr. 1 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 10 jan 2003 nr. 15). 

 

§ 7-8.Forholdet til tvangsfullbyrdelsesloven 

Reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 2, 5 og 6 med videre henvisninger gjelder så 

langt de passer. 
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• Fyrste kapitel. Ålmenngjeldande reglar. (§§ 1 - 10) 

• Andre kapitel. Omsetningsgjeldsbrev. (§§ 11 - 23 a) 

• Tredje kapitel. Enkle gjeldsbrev. (§§ 24 - 29) 

• Fjerde kapitel. Innskotsbøker. (§§ 30 - 33) 

• Femte kapitel. Overgangsreglar. (§§ 34 - 37) 

• Sjette kapitel. Brigde i andre lover o.a. (§§ 39 - 40) 

 

Sjå strl. 2005 § 385. Jf. lover 27 mai 1932 nr. 2, 27 mai 1932 nr. 3 og 5 juli 2002 nr. 64. - 

Jf. tidlegare m.a. NL 1-21-13 og 14, forordning 9 feb 1798. 

Fyrste kapitel. Ålmenngjeldande reglar. 

§ 1. Den som gjev eit gjeldsbrev, misser ikkje med det utan avtale nokor motsegn frå det 

rettshøvet som er grunnlag for gjeldsbrevet. 

 

§ 2. Gjev fleire ut eit gjeldsbrev, svarar dei ein for alle og alle for ein, om ikkje anna er 

sagt. 

Betaler ein av dei, kann han søkja att hjå kvar av dei andre det som skal falle på han 

etter rettshøvet mellom dei. 

Er det visst at ein av dei andre ikkje kann betala, eller er tilhaldsstaden hans ukjend, blir 

parten hans bytt mellom alle hine. Det same gjeld, om han ikkje betalar innan 14 dagar 

etter han er kravd eller krav er sendt til han på forsvarleg måte. 

 

§ 3. Er betalingsstad ikkje avtala, skal eit gjeldsbrev betalast der kravshavaren bur, eller 

på forretningsstaden, om han driv forretning. Om kravshavaren flytter ut or landet eller 

kravet går over til ein mann i eit anna land, blir betalingsstaden verande den same som 

før når ikkje anna er avtala. 

Kravshavaren kann krevja betaling på ein annan stad i det land der pengane skal 

greidast, so framt det ikkje blir til nemnande ulempe eller utgift for skyldnaren. 

Flytter kravshavaren eller kjem kravet på andre hender og skyldnaren so ikkje får veta 

kvar han skal betala, er han utan ansvar om han kjem for seint av den grunn. Utgifter og 

tap som skyldnaren har for di han ikkje kjenner til skiftet, lyt kravshavaren svara. 

 

§ 4. Ihendehavargjeldsbrev skal betalast i forretningslokalet til skyldnaren når ikkje anna 

er sagt. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1939-02-17-1/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1939-02-17-1/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1939-02-17-1/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1939-02-17-1/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1939-02-17-1/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1939-02-17-1/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
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Det same gjeld gjeldsbrev som blir utgjevne mange i samanheng og med sams tekst 

(mengdegjeldsbrev), og gjeldsbrev som bankar eller samvirkeføretak gjev ut for innlån. 

0 Endra med lov 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008, etter res. 23 nov 2007 nr. 1287). 

 

§ 5. Er det ikkje fastsett noko om betalingstid, har skyldnaren rett til å betala so snart han 

vil. Han er skyldig til å betala straks kravsmannen seier frå. 

Forfell gjeldsbrevet på ein sundag eller annen helgedag eller på ein laurdag eller på den 

1 eller 17 mai, blir forfallsdagen utdrygd til yrkedagen etter. Dette gjeld òg når 

gjeldsbrevet lyder på betaling innen ein serskild nemnd frist som går ut på ein helgedag 

eller på ein laurdag eller på 1 eller 17 mai. 

0 Endra med lover 27 feb 1970 nr. 3, 17 des 1976 nr. 100. 

 

§ 6. Betalar ikkje skyldnaren i tide, skal han svara rente etter lov om renter ved forsinket 

betaling m.m. frå den dagen han skulle ha betala. 

Kunde kravshavaren krevja høgre rente på anna grunnlag, har han framleis rett til det. 

Det same gjeld om skadebot, i fall kravshavaren har tap som renta ikkje gjev fullt 

vederlag for. 

Er det på kravshavaren betalinga står, skal ikkje skyldnaren svara rente so lenge dette 

varer, endå om kravet før bar rente. 

0 Endra med lov 17 des 1976 nr. 100. 

 

§ 7. Lyder gjeldsbrevet på eit pengeslag som ikkje gjeld der gjeldsbrevet blir betala, kann 

det betalast med slike pengar som gjeld på staden etter verdet på betalingsdagen, om 

ikkje anna er avtala. 

Blir gjeldsbrevet ikkje betala i tide, og lyder det på eit pengeslag som ikkje gjeld der 

gjeldsbrevet skal betalast, skal kravshavaren ha vederlag for tap han får av at kursen på 

gjeldsbrevpengane har falle. Gjev ikkje tilhøvet grunnlag for annan tapsrekning, kann 

han krevja betaling i slike pengar som gjeld der betaling skulde gjevast, etter kursen på 

forfallsdag. 

Det skal likevel ikkje gjevast vederlag for kurstapet, i fall det er på kravshavaren sjølv 

betalinga står, eller seinkingsgrunnen er lovbod, stans i samferdsla eller andre slike 

hindringar som skyldnaren ikkje vinn med og som det ikkje var ventande at han tok 

omsyn til då han gav ut gjeldsbrevet. 



 

252 
 

 

§ 8.(Oppheva med lov 4 mars 1983 nr. 4. - Sjå lov 31 mai 1918 nr. 4 § 36.) 

 

§ 9.Når nokon avhender eit gjeldsbrev til eige eller pant, svarar han for at kravet er til. 

Men dette gjeld ikkje ved gåvor, og ikkje heller når mottakaren visste at kravet ikkje var 

til, eller hadde grunn til mistanke om det. 

 

§ 10. Avhendaren svarar berre for at skyldnaren er vederheftig, når han tek det på seg. 

Blir ein vekselobligasjon avhendt ved endossement, blir dette rekna for å vera tilfelle. 

 

Andre kapitel. Omsetningsgjeldsbrev. 

§ 11.Reglane i dette kapitel gjeld berre omsetningsgjeldsbrev. 

Eit gjeldsbrev er omsetningsgjeldsbrev når det anten 

1. 
lyder på ihendehavaren eller ikkje seier kven gjelda skal betalast til 

(ihendehavargjeldsbrev), eller 

2. 
lyder på namn med tillegget «eller order» eller eit anna slikt tillegg (ordergjeldsbrev), 

eller 

3. 

gjev pant i fast eigedom eller i skip eller anna innretning som er innført i 

skipsregisteret, jf sjøloven §§ 11, 33 og 507, eller i luftfartøy som er innført i 

luftfartøyregisteret, so nær som når det er tilset «ikkje til order» eller eit anna slikt 

atterhald, eller 

4. 
lyder på namngjeven mann (namnegjeldsbrev) og endefram seier at det skal vera 

omsetningsgjeldsbrev. 

 

§ 12.Får eit ihendehavargjeldsbrev påskrift om at ein namngjeven mann er kravshavar, 

blir det likevel rekna for eit ihendehavargjeldsbrev, so framt ikkje skyldnaren har skrive 

under påskrifta eller ho har heimel i teksten i gjeldsbrevet. Men i desse høve òg blir 

brevet verande omsetningsgjeldsbrev. 

 

§ 13.Den som har eit omsetningsgjeldsbrev i hende, er legitimera til å rå over det med 

verknad som nemnt i §§ 14, 15, 18 og 19, so framt det er eit ihendehavargjeldsbrev. Det 
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same gjeld, når han er den som etter teksten i gjeldsbrevet eller ei samanhangande 

rekkje av skriftlege utsegner om avhendingar til namngjeven mann eller in blanco synest 

vera rette innehavaren til gjeldsbrevet, eller når han med grunn kann haldast for å vera 

den nemnde eller for å ha rett til å rå for han. 

 

§ 14.Avhender legitimasjonshavaren (jfr. § 13) eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller 

pant, og mottakaren får det i hende, hindrar det ikkje rettsvinning at han vantar rett til å rå 

over brevet, utan når mottakaren veit dette eller ikkje er so aktsam som han bør vera 

etter tilhøvet. 

 

§ 15. Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og 

mottakaren får det i hende, kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande 

at kravet er ugildt etter reglane i §§ 29-33 eller 36 i avtalelova, eller § 2 i pristiltakslova, 

eller at gjeldsbrevet er utgjeve utan hans vilje etter at han skreiv under det, 

at han ikkje har fått det vederlaget som var avtala, eller har andre motsegner frå det 

rettshøvet som var grunnlag for gjeldsbrevet, 

at kravet er betala før gjeldsbrevet vart avhendt eller at det er bortfalle eller brigda med 

avtale, motrekningsfråsegn eller oppseiing eller i dom. 

Men ei motsegn går ikkje tapt, i fall mottakaren kjenner det omstendet som ho blir bygd 

på, eller bør ha mistanke om det. Det same gjeld, om gjeldsbrevet har fått ei påskrift om 

det, som ikkje lett kunde takast bort, endå om dette sidan er gjort. 

0 Endra med lover 4 mars 1983 nr. 4, 11 juni 1993 nr. 66 (ikr. 1 jan 1994). 

 

§ 16. Har skyldnaren betala rente som forfall før gjeldsbrevet vart avhendt, kann han 

gjera dette gjeldande mot ein mottakar i god tru. Likeins har han alle andre motsegner 

mot krav på rente som etter gjeldsbrevet skulde vore betala før avhendingsdagen. 

Same regelen gjeld faste tidvisse summar som blir betala etter gjeldsbrevet og inneheld 

både rente og avdrag. 

 

§ 17.Utgjevaren kann likeins gjera gjeldande at gjeldsbrevet er falskt eller forfalska, 

underskrive på hans vegner utan fullmakt eller ugildt på grunn av grov tvang (§ 28 i 

avtalelova), manglande rettsleg handleevne eller sinnssjukdom, at gjeldsbrevet er sagt 

maktlaust, eller at kravet er bortfalle eller brigda etter reglane om deponering, forelding, 

preklusjon eller tvangsakkord. 
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§ 18.Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og 

mottakaren får det i hende, kann skyldnaren ikkje krevja motrekning med krav på 

avhendaren, uten mottakaren visste at skyldnaren hadde eit krav som kunde nyttast til 

motrekning, og måtte skjøna at skyldnaren kom til å lida tap, om ei avhending skulde 

stengja for dette. 

Motkrav som reiser seg frå same rettshøvet som gjeldsbrevkravet, fylgjer likevel dei 

reglane som gjeld om motsegner frå dette høvet. 

 

§ 19.Betalar skyldnaren eit omsetningsgjeldsbrev til legitimasjonshavaren, blir han fri, 

endå om mottakaren ikkje har rett til å taka mot betaling, når skyldnaren ikkje veit det og 

er so aktsam som han etter tilhøvet bør vera for å hindra at pengane kjem i urette 

hender. 

 

§ 20. Når eit omsetningsgjeldsbrev er avhendt til eige eller pant, kann skyldnaren likevel 

betala forfallen rente til avhendaren, når skyldnaren ikkje veit at avhendaren er utan rett 

til å taka mot pengane og ikkje bør ha mistanke om det heller. Det same gjeld faste 

summar som etter gjeldsbrevet blir betala med jamne mellomrom, og som inneheld både 

rente og avdrag. 

Betalar ein annan enn skyldnaren etter gjeldsbrevet, lyt betalaren òg vera i god tru. 

 

§ 21. Skyldnaren etter eit omsetningsgjeldsbrev er berre skyldig å betala, so framt han 

får brevet tilbake. Er det ikkje eit ihendehavargjeldsbrev, kann han òg krevja kvittering på 

gjeldsbrevet. 

Betalar han avdrag, kann han krevja at dei blir avskrivne på brevet, og dessutan laus 

kvittering. Men skal det etter gjeldsbrevet betalast med jamne mellomrom faste summar 

som inneheld både rente og avdrag, kann han ikkje krevja at desse avdrag blir avskrivne. 

Blir gjeldsbrevet opsagt, kann skyldnaren krevja at det får påskrift om det. 

 

§ 22.Rentekupongar til mengdegjeldsbrev fylgjer reglane om ihendehavargjeldsbrev, 

straks renteterminen har take til. 

Den som vinn retten til ein kupong, er bunden av føresegnene i den teksten gjeldsbreva 

har sams. Han lyt òg finna seg i den motsegn at gjeldsbrevet som kupongen høyrde til, 

er ugildt, for di utskrivaren ikkje har gjeve det ut. 
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Når gjeldsbrevet er utdrage eller havt til å forfalle på annan måte med heimel i den sams 

teksten, gjev kupongar som sidan forfell, ingen rett. 

Blir kupongar avhende saman med gjeldsbrevet, får mottakaren ikkje betre rett etter 

kupongane enn etter sjølve gjeldsbrevet. 

 

§ 23.Utbytekupongar til aksjer eller anna brev på ein selskapspart fylgjer òg reglane om 

ihendehavargjeldsbrev. 

Den som vinn retten til ein kupong, lyt finna seg i den motsegn at aksjen eller partbrevet 

ikkje gav partsrett i selskapet då kupongen forfall. 

Blir ein kupong avhend serskilt før utbytet er fastsett, gjeld §§ 14 og 15 ikkje. 

Blir kupongar avhende saman med aksjen eller partbrevet, får ikkje mottakaren betre rett 

etter kupongane enn etter sjølve aksjen eller partbrevet. 

 

§ 23 a.Den som før kravet er forelda, melder til skyldnaren at eit mengdegjeldsbrev eller 

ein rente- eller utbytekupong er komen bort og som gjer retten sin etter brevet eller 

kupongen sannsynleg, kan krevje betaling når foreldingsfristen er ute. 

 

Tredje kapitel. Enkle gjeldsbrev. 

§ 24.Reglane i dette kapitel gjeld berre enkle gjeldsbrev. Med dette er i denne lova meint 

namnegjeldsbrev som ikkje går inn under § 11 nr. 3 eller 4. 

§ 25. Når nokon avhender eit enkelt gjeldsbrev, får ikkje mottakaren betre rett enn 

avhendaren, om inkje anna fylgjer av serlege rettsreglar. 

 

§ 26. Krav på avhendaren kann skyldnaren nytta til motrekning, når han vart eigar av 

kravet før han fekk veta om avhendinga eller fekk nokon tanke om henne. Var motkravet 

ikkje forfalle på den tid, lyt det dessutan vera forfalle seinast samstundes med 

hovudkravet. 

 

§ 27. Er eit enkelt gjeldsbrev avhendt, blir skyldnaren likevel fri når han betalar til den 

førre kravshavaren, soframt han ikkje veit at hin er utan rett til å taka mot betaling, og 

han er so aktsam som han bør vera etter tilhøvet. 
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§ 28. Når skyldnaren betalar til den som har fått eit gjeldsbrev overført til seg skriftleg, 

blir han fri, endå om det syner seg at avhendinga ikkje er bindande. Veit skyldnaren dette 

eller bør han ha mistanke om det, gjeld denne føresegn ikkje; og ikkje heller om 

avhendinga er ugild av ein grunn som er nemnd i § 17. 

 

§ 29. Blir eit enkelt gjeldsbrev avhendt, gjeld dette berre mot kravsmennene til 

avhendaren når skyldnaren har fått melding om avhendinga frå mottakaren eller 

avhendaren. 

Er kravet avhendt til fleire som alle er i god tru, går den retten føre som skyldnaren fyrst 

får melding om. 

Desse reglane gjeld likevel ikkje når uteståande krav blir avhende saman med ein 

forretning som det gjeld bokføringsplikt for. 

 

Fjerde kapitel. Innskotsbøker. 

§ 30.Innskotsbøker i bankar og samvirkeføretak fylgjer føresegnene om enkle gjeldsbrev. 

 

§ 31.(Oppheva med lov 25 juni 1999 nr. 46.) 

 

§ 32.Blir ei innskotsbok avhendt til eige, gjeld dette mot kravsmennene til avhendaren 

berre når skyldnaren har notert avhendinga i bøkene sine, og gjeve mottakaren melding 

om det og om kva det stod inne på kontoen. Dette må skyldnaren gjera straks om 

innehavaren av kontoen krev det og legg fram boka so framt ikkje serleg avtale eller 

reglar i vedtektene til skyldnaren gjev rett til å nekte notering. 

Er boka avhend til fleire, går den føre som har fått notert sin rett av skyldnaren og i god 

tru fått melding om det. 

0 
Endra med lover 8 feb 1980 nr. 2, 25 juni 1999 nr. 46 (ikr. 1 juli 2000, etter res. 25 juni 

1999 nr. 702). 

 

§ 33.Skyldnaren kan ikkje krevja motrekning med krav på avhendaren, når han har gjeve 

mottakaren slik melding som § 32 talar om. Heller ikkje har han den motsegna at han 
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ikkje var skyldig pengane so framt ikkje mottakaren visste dette eller burde ha mistanke 

om det. 
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Endrer  
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INNHOLD 

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser. (§§ 1-1 - 1-17) 

Kap. 2. Avtalepant i fast eiendom. (§§ 2-1 - 2-7) 

Kap. 3. Avtalepant i løsøre. (§§ 3-1 - 3-22) 

Kap. 4. Avtalepant i verdipapirer, finansielle instrumenter registrert i et 

verdipapirregister, aksjer, enkle pengekrav, patenter og planteforedlerret... (§§ 4-1 - 

4-17) 

Kap. 5. Utleggspant. (§§ 5-1 - 5-14) 

Kap. 6. Lovbestemt pant. (§§ 6-1 - 6-4) 

Kap. 7. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser, opphevelse og endringer av andre 

lover. (§§ 7-1 - 7-3) 

 

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser. 
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§ 1-1.Definisjoner. 

(1) Med panterett menes en særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller flere 

bestemte formuesgoder (pantet). 

(2) Med underpant menes en panterett hvor rådigheten over pantet ikke blir fratatt eieren. 

(3) Med håndpant menes en panterett hvor rådigheten over pantet blir fratatt eieren. 

(4) Med realregister menes grunnbok, skipsregister (herunder Norsk Internasjonalt Skipsregister), 

luftfartøyregister og lignende rettighetsregister ordnet etter de formuesgoder som rettigheten 

gjelder. Verdipapirregistre og Løsøreregisterets motorvognregister regnes ikke som realregistre. 

(5) Med Løsøreregister menes Landsregisteret for rettigheter i løsøre. 

 

§ 1-2.Fravikelighet. Forholdet til annen lovgivning. 

(1) Reglene i denne lov kan fravikes ved avtale med mindre annet er bestemt eller fremgår av 

sammenhengen. 

(2) Ved avtale kan panterett bare stiftes rettsgyldig hvor dette er hjemlet i denne lov eller i annen 

lovbestemmelse. 

(3) Denne lov står tilbake for bestemmelser om pant i andre lover. 

(4) At en panterett får rettsvern etter denne lov, er ikke til hinder for rettsvinning etter lov 2. juni 

1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre, med mindre annet er uttrykkelig bestemt i lov. 

 

§ 1-3.Adgangen til å pantsette. 

(1) Panterett kan ikke rettsgyldig heftes under ett på alt det noen eier eller kommer til å eie. 

(2) Når en rett ikke kan avhendes, eller bare kan avhendes på visse vilkår, gjelder samme begrensning 

med hensyn til adgangen til å pantsette retten. 

(3) Panterett i en ideell del kan bare stiftes når panteretten omfatter all rett vedkommende eier har 

til formuesgodet. 

 

§ 1-4. Angivelse av pantekravet. 

(1) En panterett får bare rettsvern når det er fastsatt et bestemt beløp eller et høyeste beløp for 

pantekravet, hvis ikke annet følger av denne lov. Dette er likevel ikke til hinder for rettsvern for 

tilleggskrav som nevnt i § 1-5. 

(2) Beløpet skal være angitt i norske penger eller i utenlandske penger som til vanlig har børskurs i 

Norge. 
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§ 1-5.Panterett for tilleggskrav. 

Når ikke annet følger av stiftelsesgrunnlaget for panteretten, omfatter panteretten også følgende 

tilleggskrav: 

a) omkostninger ved inndrivelse av pantekravet, 

 

b) 

renter som er opptjent senere enn to år før en panthaver begjærer tvangsdekning, forutsatt at 

dekning gjennomføres, eller senere enn to år før det åpnes gjeldsforhandling etter konkursloven 

eller gjeldsordningsloven, eller konkurs hos eieren. 

 

c) grunnbyrdeytelse som er forfalt senere enn to år før tidspunkt som angitt under bokstav b, 

 

d) 
premie for brannforsikring og annen vanlig tingsskadeforsikring for senere enn ett år før det 

tidspunkt som er angitt under bokstav b, når panthaveren har betalt premien for eieren, og 

 

e) 
nødvendige utgifter til bevaring av og tilsyn med pantet, når panthaver har dekket slike utgifter 

under en konkurs etter avtale med bostyreren. 

Panteretten etter første ledd bokstav b for renter opptjent senere enn to år før det er åpnet 

gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven hos eieren består inntil to år etter at 

gjeldsordningsperioden er utløpt. Dersom panthaver begjærer tvangsdekning i 

gjeldsordningsperioden, eller etter opphevelse av en gjeldsordning, omfatter panteretten både 

renter opptjent senere enn to år før det ble åpnet gjeldsforhandling, og renter opptjent senere enn 

to år før begjæringen om tvangsdekning, forutsatt at dekning gjennomføres. 

 

§ 1-6.Avkastning av pantet. 

(1) Ved underpant har eieren rett til avkastning av pantet. 

(2) Den som har pant i verdipapirer, finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister, 

innløsningspapirer, aksjer eller enkle pengekrav, kan kreve og motta renter, utbytte og avdrag som 

forfaller mens panteretten består. De beløp som panthaveren mottar, kan han bruke til dekning av 

forfalte renter av pantekravet og forfalte deler av hovedstolen. Overskytende beløp kan eieren kreve 

å få utbetalt av panthaveren. Skal det pantsatte papir eller krav innløses, kan panthaveren motta og 

beholde innløsningssummen i den utstrekning dette er nødvendig til sikring også av de uforfalte 

deler av pantekravet. Panterett i aksjer omfatter også fondsaksjer (friaksjer). 

(3) Ved namsutlegg i verdipapirer, innløsningspapirer eller enkle pengekrav skal avdrag og renter 

betales til namsmannen. Både saksøkeren og saksøkte kan foreta det som trengs for å holde kravet i 

kraft. Første punktum gjelder tilsvarende ved hel innfrielse av kravet. 
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(4) Annet ledd gjør ingen endring i lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 15-8 første ledd 

tredje punktum. 

 

§ 1-7.Bruksrett, vedlikeholds- og forsikringsplikt. 

(1) Ved underpant har eieren rett til å bruke pantet på vanlig måte med mindre annet er avtalt, eller 

bestemt for utlegg eller for øvrig i medhold av lov. 

(2) Ved underpant plikter pantsetteren å sørge for forsvarlig stell og vedlikehold av pantet, slik at 

panthaverens sikkerhet ikke blir redusert. 

(3) Hvis håndpantsatt løsøre er overlevert til panthaveren, plikter han å sørge for slikt tilsyn med og 

stell av pantet som forholdene krever. Han har ikke rett til å bruke pantet for egne formål med 

mindre slik bruksrett er avtalt eller følger av annet rettsgrunnlag. 

(4) Ved avtalepant i fast eiendom, driftstilbehør eller varelager plikter pantsetteren å holde pantet 

forsikret mot brann og annen tingsskade i den utstrekning dette er vanlig. 

 

§ 1-8.Risiko og ansvar for tap av eller skade på pantet. 

(1) Hvis pantet går tapt eller blir skadet ved en tilfeldig hendelse, bærer eieren sitt tap og 

panthaveren tapet i pantesikkerhet. 

(2) Eieren og panthaveren blir bare erstatningsansvarlig overfor hverandre hvor dette følger av 

alminnelige erstatningsregler eller særlig rettsgrunnlag. 

 

§ 1-9. Forfall. 

(1) Foruten til vanlig forfallstid kan panthaveren kreve at pantekravet blir innfridd 

a) når plikten til å betale renter og avdrag blir vesentlig misligholdt, 

 

b) når pantet blir tvangssolgt, 

 

c) når det blir åpnet gjeldsforhandling eller konkurs hos skyldneren eller hos pantets eier, 

 

d) 
når eieren eller pantsetteren vesentlig misbruker sin råderett over pantet eller forøvrig vesentlig 

forsømmer sine plikter etter § 1-7, 
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e) 
når pantet går tapt eller blir skadet ved en tilfeldig begivenhet, og dette medfører at 

pantesikkerheten blir vesentlig forminsket. 

(2) Krav om innfrielse etter første ledd bokstav c gir ikke rett til å kreve forsinkelsesrente. 

(3) Før innfrielse kan kreves etter reglene i første ledd bokstav d eller e, skal panthaveren gi eieren og 

pantsetteren varsel med en rimelig frist til å rette på forholdet, dersom det ikke er forbundet med 

fare å vente. 

0 
Endret ved lover 4 mars 1983 nr. 4, 26 juni 1992 nr. 86, 3 sep 1999 nr. 72 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 3 

sep 1999 nr. 983). 

 

§ 1-10.Avhendelse og pantsettelse av panterett. 

(1) Panthaveren har i forhold til eieren rett til å avhende panteretten og til å frempantsette den, når 

ikke annet er avtalt eller fremgår av forholdet. 

(2) Kan det krav som skal sikres, ikke avhendes, gjelder det samme for panteretten. 

(3) Erververen eller frempanthaveren får ikke større rett i forhold til pantets eier enn panthaveren 

selv hadde, med mindre annet følger av reglene om rettserverv i god tro. 

 

§ 1-11.Avhendelse av pantet m.v. 

(1) Panterett er ikke til hinder for at pantet blir avhendet, såfremt annet ikke følger av avtale. 

Særskilt avhendelse av deler av et panteobjekt eller av tilbehør kan bare skje med samtykke fra 

panthaveren, med mindre slik avhendelse åpenbart er uten betydning for panthaverens sikkerhet. 

Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder tilsvarende for andre frivillige rettsstiftelser enn 

avhendelse. 

(2) Om adgangen til avhendelse av driftstilbehør og varelager som er pantsatt slik det til enhver tid 

er, gjelder §§ 3-7 og 3-13. Bestemmelsene gjelder tilsvarende ved utleggspant og lovbestemt pant i 

slike formuesgoder. Om avhendelse av salgspantbeheftet løsøre gjelder § 3-16. 

(3) Ved underpant i annet løsøre som ikke er realregistrert, kan løsøret ikke avhendes uten samtykke 

fra panthaveren. Tilsvarende gjelder andre frivillige disposisjoner enn avhendelse, unntatt stiftelse av 

ytterligere underpant. Ved namsutlegg kan samtykket i stedet gis av namsmannen. 

(4) Panterett i fast eiendom som erverves av stat, fylkeskommune eller kommune til veg- eller 

jernbaneformål, faller bort ved ervervet. Bestemmelsen i første ledd annet punktum gjelder 

tilsvarende også ved erverv av helt panteobjekt. Dersom gjenværende eiendom ikke gir full sikkerhet, 

skal vedkommende myndighet sørge for at panthaveren får sin del av kjøpesummen før eieren. 

0 Endret ved lover 5 juni 1981 nr. 50 (nytt fjerde ledd), 26 juni 1992 nr. 86. 
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§ 1-12.Fellespant. 

(1) Når to eller flere selvstendige formuesgoder som tilhører samme eier eller forskjellige eiere, 

hefter som pant for samme pantekrav, har panthaveren rett til å holde seg til det eller de 

panteobjekter han vil for hele pantekravet, om ikke annet er avtalt. 

(2) Har panthaveren oppnådd dekning fra ett av pantobjektene for en større del av pantekravet enn 

den som etter rettsforholdene mellom partene skulle falle på dette objekt, har andre panthavere i 

objektet, eventuelt også eieren, rett til å tre inn i panteretten i de øvrige panteobjektene for den 

overskytende delen. 

 

§ 1-13.Forholdet mellom flere panteretter. 

Når to eller flere har panterett i samme formuesgode, går den retten foran som først ble påheftet, 

om ikke annet er avtalt eller følger av reglene om rettsvern. 

 

§ 1-14.Utløsning. 

(1) Når en panthaver har tatt skritt til å inndrive pantekravet ved varsel eller begjæring om 

tvangsdekning i pantet, kan andre panthavere kreve å få utløse ham ved å gi ham fullt oppgjør. 

(2) Den som på etterstående prioritet har pant eller tilbakeholdsrett i et formuesgode som ikke er 

registrert i et realregister, kan når kravet er misligholdt kreve en bedre prioritert panthaver utløst 

ved å gi ham fullt oppgjør. 

(3) Dersom flere vil utløse, går den best prioriterte foran. En etterstående panthaver kan ikke kreve å 

få utløse en foranstående som vil utløse ham isteden. 

(4) Vil ingen av panthaverne utløse, kan pantets eier kreve å få gjøre det når han ikke er 

hovedskyldner for pantekravet. 

 

§ 1-15.Nedsettelse av restkrav etter gjennomført dekningssalg. 

Dersom en panthaver under inndrivelse av pantekravet har kjøpt pantet til en pris som ikke ga full 

dekning, og panthaveren senere søker å inndrive restkravet mot pantets eier eller andre som hefter 

for kravet, kan restkravet nedsettes i den utstrekning det godtgjøres at kjøpesummen sto i et 

åpenbart misforhold til pantets verdi på salgstidspunktet. 

 

§ 1-16.Beregning av frister. 

Ved beregning av frister etter denne lov gjelder reglene i domstolsloven §§ 146, 148 og 149 

tilsvarende. 
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§ 1-17.Bruk av elektronisk kommunikasjon 

Krav i eller i medhold av loven her om at varsel, melding, bekreftelse, samtykke eller liknende skal gis 

skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon. 

 

Kap. 2. Avtalepant i fast eiendom. 

§ 2-1.1Hva kan pantsettes. 

(1) Eiendomsrett til fast eiendom, tinglyst særlig rett i fast eiendom, og ideell andel i slike rettigheter 

kan pantsettes. 

(2) Fysisk del av fast eiendom eller festerett til slik del kan ikke pantsettes særskilt før vedkommende 

myndighet har gitt det nødvendige samtykke til fradeling eller bortfeste. 

 

§ 2-2.Hva panterett i fast eiendom omfatter. 

(1) Når ikke annet er avtalt, omfatter pantsettelse av fast eiendom 

a) grunnen, 

 

b) 
hus og andre byggverk og anlegg på grunnen som pantsetteren eier eller som han selv eller senere 

eier lar oppføre der, og 

 

c) tilbehør og rettigheter som nevnt i avhendingslova §§ 3-4 til 3-6. 

(2) - - - 

0 Endret ved lover 3 juli 1992 nr. 93, 1 juni 2001 nr. 28 (ikr. 1 juli 2001 iflg. res. 1 juni 2001 nr. 560). 

 

§ 2-3.Hva panterett i festerett til grunn og hus m.m. på grunnen omfatter. 

(1) Pantsettelse av festerett til grunn og hus m.m. på grunnen skal omfatte 

a) alle rettigheter som pantsetteren har etter festeavtalen, og 

 

b) 
hus og andre byggverk og anlegg på grunnen som pantsetteren eier eller som han eller senere 

fester lar oppføre der. 

(2) § 2-2 første ledd bokstav c gjelder tilsvarende. 

(3) Forøvrig gjelder lov av 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste § 18 første ledd andre punktum 

og tredje ledd. 
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§ 2-4.Pantsettelse av eierseksjon. 

Pantsettelse av eierseksjon skal omfatte: 

a) den bruksenhet i bygning som pantsetteren har eiendomsrett eller eksklusiv bruksrett til, og 

 

b) den tilhørende sameieandel i eiendomen. 

(2) § 2-2 første ledd bokstav c gjelder tilsvarende. 

 

§ 2-5.Rettsvern. 

(1) Panterett som nevnt i dette kapittel får rettsvern ved tinglysing i grunnboken. Pantet forblir i 

eierens besittelse dersom ikke annet er avtalt, jfr. § 2-6. 

(2) Frempantsettelse av panterett i fast eiendom knyttet til omsetningsgjeldsbrev eller 

innløsningspapir får rettsvern etter reglene i § 4-1 eller § 4-2. 

(3) For pantsettelse av adkomstdokument til leierett eller borett til husrom gjelder § 4-3. 

 

§ 2-6.Brukspant. 

(1) Det kan avtales at panthaveren skal overta besittelsen av eiendommen og drive den for 

pantsetterens regning. I så fall gjelder bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven §§ 11-57 første 

ledd, 11-59 og 11-62 tilsvarende. 

(2) Det kan også avtales at panthaveren skal drive eiendommen for egen regning slik at avkastningen 

trer i stedet for rente av pantegjelden. Bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven §§ 11-57 første 

ledd og 11-62 gjelder da tilsvarende. 

(3) Avtale etter denne paragraf kan ikke gjennomføres i strid med konsesjonslovgivningen. 

 

§ 2-7.Overtagelse av pantegjeld. 

(1) Når eieren vil avhende eller har avhendet en pantsatt fast eiendom, med plikt for den nye eier til 

å svare for pantegjelden, kan han anmode kreditor om å samtykke i at en navngitt ny eier trer inn i 

hans sted som personlig skyldner for pantegjelden. 

(2) Hvis kreditor har gitt sitt skriftlige samtykke, blir avhenderen fri sitt ansvar og den nye eier 

ansvarlig overfor kreditor fra det tidspunkt da samtykket kom frem til avhenderen eller den nye eier, 

dog tidligst fra det tidspunkt da gjeldsovertagelsen skulle finne sted ifølge avhendelsesavtalen. Hvis 

det sistnevnte tidspunkt inntrer mer enn ett år etter at kreditors samtykke ble gitt, taper dette sin 

virkning hvis ikke annet er avtalt. 
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(3) Hvis kreditor ikke gir sitt skriftlige samtykke innen én måned etter at forespørsel ble mottatt, kan 

pantegjelden innbetales med én måneds skriftlig varsel, som sendes etter at det er inngått bindende 

avtale om avhendelse av pantet. Denne rett faller bort dersom varsel om innbetaling ikke er sendt 

senest ett år etter at kreditor ble forespurt, og pantegjelden deretter blir innbetalt i samsvar med det 

varsel som er gitt. 

(4) Bestemmelsene i denne paragraf kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for avhender og erverver. 

 

Kap. 3. Avtalepant i løsøre. 

§ 3-1.Hovedregelen om rettsvern. 

Med de unntak som er fastsatt i dette kapittel eller ved særskilt lov, kan avtalt panterett i løsøre bare 

få rettsvern etter reglene i § 3-2. 

 

§ 3-2.Håndpant. 

(1) Håndpanterett kan avtales i løsøre som ikke kan registreres i et realregister. Unntaket for 

registrerbart løsøre er dog ikke til hinder for håndpantsettelse av tilbehør til slikt løsøre. 

(2) Håndpanterett får rettsvern ved at pantet overleveres til panthaveren eller en annen som påtar 

seg å sitte med det for panthaveren, slik at eieren ikke selv har hånd om det. Likt med overlevering 

av selve pantet regnes overlevering av nøkkel til rom hvor pantet oppbevares, eller lignende tiltak 

som fører til at eieren taper rådigheten over pantet. Bestemmelsen i § 1-4 gjelder ikke. 

(3) Er pantet på pantsettelsestiden hos en annen enn eieren, får håndpanterett også rettsvern når 

besitteren har fått melding om pantsettelsen og om at eieren ikke har rett til å råde over pantet. 

Bestemmelsen i § 1-4 gjelder ikke. 

(4) Pantsettelse av håndpanterett får rettsvern ved at det pantsatte løsøre overleveres til 

frempanthaveren. Reglene i annet og tredje ledd gjelder tilsvarende. 

 

§ 3-3.Pant i realregistrerbart løsøre. 

(1) Løsøre som kan registreres i et realregister, og tilbehør til slikt løsøre, kan pantsettes og får 

rettsvern ved registrering i vedkommende register. 

(2) Reglene i § 2-7 om overtagelse av pantegjeld gjelder tilsvarende ved avhendelse av slikt løsøre. 

 

Pant i driftstilbehør. 

§ 3-4.Hva panteretten omfatter. 

(1) Næringsdrivende kan underpantsette driftstilbehør som brukes i eller er bestemt for hans 

næringsvirksomhet. 
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(2) Som driftstilbehør ansees 

a. maskiner, redskaper, innbo og annet utstyr, 

 

b. 

rett til varemerke, patent, design og planteforedlerrett, herunder rett til søknad om slike 

rettigheter, rett til supplerende beskyttelsessertifikat, sekundært forretningskjennetegn, 

kretsmønster for integrerte kretser, databaser og andre arbeider som er vernet etter 

åndsverkloven § 43, film- og fonogramprodusenters rett etter åndsverkloven § 45, ervervet 

opphavsrett, herunder rett til utøvende kunstneres fremføring av et verk, og ervervet rett til 

fotografiske bilder, og 

 

c. undersøkelsesrett etter lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser. 

Rettigheter som nevnt i bokstav b regnes ikke som driftstilbehør dersom de utelukkende utnyttes 

eller er bestemt for å utnyttes gjennom overdragelse eller utstedelse av lisenser. 

(3) Panterett i driftstilbehør som er beheftet med salgspant, eller som pantsetteren bare har en 

overførbar bruksrett til, omfatter den rett som pantsetteren til enhver tid har i vedkommende ting. 

(4) Panterett i driftstilbehør omfatter ikke tilbehør til fast eiendom, jf. § 2-2 første ledd bokstav c, og 

heller ikke ting som kan pantsettes etter §§ 3-3, 3-8, 3-9 eller 3-10. 

(5) Panteretten gjelder driftstilbehøret i sin helhet, slik det er til enhver tid. Hvis pantsetterens 

næringsvirksomhet består av flere avdelinger som driftsmessig er adskilt, kan driftstilbehøret for den 

enkelte avdeling pantsettes særskilt. 

 

§ 3-5.Næringsdrivende. 

Som næringsdrivende anses: 

a) foretak registrert i Foretaksregisteret 

 

b) 

sykehus, pleiehjem, skole, universitet, museum, idretts- eller fritidsinstitusjon og andre 

institusjoner av sosial, humanitær eller lignende art, selv om de ikke blir drevet med sikte på 

fortjeneste, i den utstrekning dette bestemmes av Kongen i forskrift. 

 

§ 3-6.Rettsvern. 

Panterett i driftstilbehør eller i overførbar bruksrett til driftstilbehør får rettsvern ved tinglysing på 

eierens eller den bruksberettigedes blad i Løsøreregisteret. 
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§ 3-7.Avhendelse av pantsatt driftstilbehør 

(1) Pantsetteren kan skifte ut eller avhende pantsatt driftstilbehør så langt dette er i samsvar med 

forsvarlig drift og ikke vesentlig forringer panthaverens sikkerhet. På samme vilkår kan pantsetteren 

utstede lisenser som gjelder driftstilbehør som nevnt i § 3-4 annet ledd bokstav b. 

(2) Når panthaveren har tatt skritt til å inndrive pantekravet ved varsel om tvangsdekning etter 

tvangsfullbyrdelsesloven, har pantsetteren ikke rett til å skifte ut, avhende eller utstede lisenser som 

gjelder pantsatt driftstilbehør uten panthaverens samtykke. 

(3) Når tilbehør blir solgt i samsvar med reglene i første og annet ledd eller i samsvar med regelen i 

konkursloven § 17 fjerde ledd, og selgeren ikke lenger har rådigheten over det, faller panteretten 

bort. Er salget skjedd i strid med disse reglene, står panteretten tilbake for rettsvinning etter lov av 2. 

juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre. Ved utstedelse av lisens som gjelder driftstilbehør som 

nevnt i § 3-4 annet ledd bokstav b i samsvar med reglene i første og annet ledd, står panteretten ved 

lag, men tilbake for lisensen. 

 

§ 3-8.Pant i motorvogner, anleggsmaskiner og jernbanemateriell. 

(1) Næringsdrivende kan underpantsette 

a) motorvogner som brukes eller er bestemt til bruk i næringsvirksomheten, 

 

b) 
flyttbare anleggsmaskiner som brukes eller er bestemt til bruk i den næringsdrivendes 

entreprenørvirksomhet, og 

 

c) 
jernbanemateriell bestående av lokomotiver, motorvognsett og vogner, som brukes eller er 

bestemt til bruk i den næringsdrivendes jernbanetrafikk. 

Pantsettelsen kan skje enkeltvis eller for motorvogner, anleggsmaskiner eller jernbanemateriell 

under ett. 

(2) Panteretten får rettsvern ved tinglysing på eierens eller den bruksberettigedes blad i 

Løsøreregisteret. Ved enkeltvis pantsettelse av registrert motorvogn blir panteretten da også 

beskyttet mot rettserverv etter lov 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre. 

(3) Pantsettelse av panterett i motorvogner, anleggsmaskiner og jernbanemateriell får rettsvern på 

samme måte. Er panteretten knyttet til et omsetningsgjeldsbrev eller et innløsningspapir, gjelder dog 

reglene i § 4-1 eller § 4-2. 

(4) Kongen kan fastsette i forskrift hva som skal regnes som motorvogner, anleggsmaskiner og 

jernbanemateriell etter denne bestemmelse, og hvorledes motorvognene, maskinene og materiellet 

skal identifiseres. 
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(5) § 3-4 tredje ledd og § 3-5 gjelder tilsvarende. For næringsdrivende i landbruksnæring gjelder § 3-9 

fjerde ledd tilsvarende. Ved samlet pantsettelse av alle pantsetterens motorvogner, anleggsmaskiner 

eller alt jernbanemateriell gjelder § 3-4 femte ledd og § 3-7 tilsvarende. 

 

§ 3-9.Pant i redskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring. 

(1) Løsøre som brukes eller er bestemt til bruk i næringsvirksomhet i landbruket, men som ikke er 

tilbehør til fast eiendom, og varer som produseres i virksomheten, kan underpantsettes særskilt. 

(2) Som slikt løsøre ansees: 

a) 
maskiner, redskaper og annet utstyr, bortsett fra tilbehør som nevnt i § 2-2 bokstav c, og bortsett 

fra motorvogner som nevnt i § 3-8, 

 

b) merder og annet liknende utstyr som brukes eller er bestemt til bruk i akvakultur. 

 

c) avling og annen innhøstet avkastning, 

 

d) dyr, herunder tamrein, pelsdyr, fjærfe, bier, muslinger og akvatiske organismer i akvakultur. 

 

e) såvarer, gjødsel, drivstoff og andre varer som forbrukes under virksomheten, 

 

f) emballasje til virksomhetens produkter. 

(3) Panteretten får rettsvern ved tinglysing på eierens eller den bruksberettigedes blad i 

Løsøreregisteret. 

(4) Kongen kan fastsette i forskrift hva som skal regnes som næringsvirksomhet i landbruket. 

(5) § 3-4 tredje og femte ledd, § 3-7 og § 3-8 tredje ledd gjelder tilsvarende. 

 

§ 3-10.Pant i fiskeredskaper. 

(1) Løsøre som brukes eller er bestemt til bruk i næringsvirksomhet med fiske- eller fangstfartøy, 

men som ikke er tilbehør til et fartøy, kan underpantsettes særskilt. 

(2) Panteretten får rettsvern ved tinglysing på eierens eller den bruksberettigedes blad i 

Løsøreregisteret. 

(3) § 3-4 tredje og femte ledd, § 3-7 og § 3-8 tredje ledd gjelder tilsvarende. 



 

269 
 

 

Pant i varelager. 

§ 3-11.Hva panteretten omfatter. 

(1) Næringsdrivende kan underpantsette varelager i næringsvirksomhet. 

(2) Som varelager regnes virksomhetens beholdninger av 

a) råvarer, uferdige og ferdige varer og handelsvarer, 

 

b) drivstoff og andre varer som forbrukes under virksomheten, 

 

c) emballasje til virksomhetens produkter. 

(3) Panteretten må gjelde pantsetterens varelager i sin helhet eller en nærmere angitt del som 

driftsmessig er adskilt fra det øvrige og fremtrer som en selvstendig enhet, slik lageret eller 

vedkommende del av det er til enhver tid. Kongen kan gi forskrift om adgang til å pantsette del av 

varelager. 

(4) Panterett i varelager omfatter ikke ting som kan pantsettes etter §§ 3-3, 3-8, 3-9 eller 3-10. 

(5) § 3-4 tredje ledd og § 3-5 gjelder tilsvarende. 

 

§ 3-12.Rettsvern. 

(1) Panterett i varelager får rettsvern ved tinglysing på eierens blad i Løsøreregisteret. 

(2) § 3-8 tredje ledd gjelder tilsvarende. 

0 Endret ved lov 1 juni 2001 nr. 28 (ikr. 1 juli 2001 iflg. res. 1 juni 2001 nr. 560). 

 

§ 3-13.Avhendelse av pantsatte varer. 

(1) Varer av pantsatt varelager kan avhendes fritt innenfor rammen av pantsetterens vanlige 

næringsvirksomhet. 

(2) Når panthaveren har tatt skritt til å inndrive pantekravet ved varsel om tvangssalg etter 

tvangsfullbyrdelsesloven, har pantsetteren ikke rett til å avhende varer av pantsatt varelager uten 

panthaverens samtykke. 

(3) § 3-7 tredje ledd gjelder tilsvarende. 
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Salgspant. 

§ 3-14.Hvilke krav kan sikres. 

I forbindelse med salg av løsøre kan det avtales panterett i det solgte (salgspant) til sikkerhet for 

a) selgerens krav på kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger, eller 

 

b) 
lån som tredjeperson har ydet kjøperen til hel eller delvis betaling av krav som nevnt under 

bokstav a, og som långiveren utbetaler direkte til selgeren. 

 

 

§ 3-15.Hvilke ting kan beheftes. 

(1) Salgspant kan ikke avtales etter reglene i §§ 3-14 til 3-22 i løsøre som kan registreres i et 

realregister. Unntaket for realregistrerbart løsøre er dog ikke til hinder for salgspant i tilbehør til slikt 

løsøre. Salgspant kan heller ikke avtales bare i en ideell del av en løsøregjenstand. 

(2) Salgspant kan heller ikke avtales i ting som kjøperen har rett til å selge videre før den er betalt. 

(3) Kongen kan ved forskrift unnta visse ting eller vareslag fra ordningen med salgspant, fastsette en 

minste beløpsgrense og ellers gi de bestemmelser som ansees nødvendige, bl.a. for samordning med 

reglene om kreditt- og avbetalingskjøp. 

 

§ 3-16.Forbud mot videresalg eller pantsettelse. 

Ting som er beheftet med salgspant, kan ikke avhendes eller håndpantsettes uten med samtykke av 

salgspanthaveren. 

 

§ 3-17.Rettsvern. 

(1) Ved forbrukerkjøp må avtale om salgspant for å få rettsvern inngås skriftlig og senest samtidig 

med at salgstingen blir overgitt til kjøperen. Avtale om salgspant kan inngås elektronisk dersom det 

er benyttet en betryggende metode for å autentisere avtaleinngåelsen og sikre avtalens innhold. 

(2) Ved andre kjøp enn forbrukerkjøp må salgspant for å få rettsvern være avtalt senest samtidig med 

at salgstingen blir overgitt til kjøperen. Dersom avtalen ikke er skriftlig, må den bekreftes skriftlig av 

en av partene uten ugrunnet opphold etter overleveringen. 

(3) Salgspant i motorvogn som er registrert i henhold til reglene i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 

4 § 15, jfr. § 16, må for å få rettsvern dessuten tinglyses på kjøperens blad i Løsøreregisteret. 

Salgspantet blir da også beskyttet mot rettserverv etter lov av 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av 

løsøre. 
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(4) Avtalen må særskilt nevne de ting som panteretten skal omfatte og den kjøpesum eller det 

innkjøpslån den skal sikre. Når flere ting er kjøpt med salgspant under ett, ansees panteretten å hefte 

på samtlige ting til sikkerhet for det samlede beløp kjøperen skylder. 

(5) Er det avtalt salgspant både for selgerens krav og for innkjøpslån som tredjeperson har ydet 

kjøperen, blir de to panteretter likestilt, hvis ikke annet følger av avtalen. 

 

§ 3-18.Salgspant i deler og tilbehør. 

(1) Salgspant i deler av eller i tilbehør til fast eiendom har uten tinglysing rettsvern mot eldre 

heftelser i eiendommen. 

(2) Mot senere frivillige rettsstiftelser i god tro i eiendommen og mot eierens kreditorer kan 

salgspant i deler eller tilbehør bare gjøres gjeldende når panteretten har rettsvern etter reglene om 

tinglysing. Tinglysingen skjer på vedkommende eiendoms blad i grunnboken. 

(3) Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende for salgspant i deler av eller i tilbehør til 

en hovedting som kan registreres i et realregister. 

(4) Når panterett i fast eiendom eller i en annen hovedting må stå tilbake for salgspant i en del eller i 

tilbehør, skal panteretten gjelde den rett pantsetteren til enhver tid har i delen eller i tilbehøret. 

 

§ 3-19.Sammenføyning. 

Salgspant faller bort dersom salgstingen blir sammenføyet med en fast eiendom eller en annen 

hovedting på slik måte at utskilling ville medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelige 

verditap. 

 

§ 3-20.Bearbeidelse og påkostning. 

Salgspant faller bort dersom det ved bearbeidelse eller påkostning har funnet sted en ikke uvesentlig 

forandring av salgstingens karakter eller verdi etter at den ble overgitt til kjøperen. 

 

§ 3-21.Foreldelse. 

(1) Salgspant faller i alle tilfelle bort ett år etter den avtalte forfallstid for det krav panteretten skal 

sikre, og senest 5 år etter at salgstingen ble overgitt til kjøperen. Skal kjøpesummen eller lånet 

betales i avdrag, regnes ettårsfristen fra forfallstiden for det siste avdraget. Salgspant til sikkerhet for 

lån etter folketrygdloven § 10-7 første ledd bokstav h til anskaffelse av motorvogn registrert i 

henhold til vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 § 15, jf. § 16, faller likevel bort senest 10 år etter at 

motorvognen ble overgitt til den stønadsberettigede. 

(2) Fristene i første ledd avbrytes ved at begjæring om tvangssalg eller tilbakelevering etter 

tvangsfullbyrdelsesloven kommer inn til namsmyndigheten eller ved at det blir reist søksmål for å 

kreve tingen utlevert. Fristene avbrytes også når det er åpnet gjeldsforhandling etter konkursloven 
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eller gjeldsordningsloven eller konkurs hos skyldneren og salgspant uttrykkelig påberopes i 

fordringsanmeldelsen. Ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven skjer ingen foreldelse i 

gjeldsordningsperioden. Bestemmelsene i lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer § 3 

nr. 3, § 10, § 21 nr. 1 og § 22 nr. 1, jfr. § 15 nr. 1 og 2 og § 17 nr. 1 og 2, gjelder tilsvarende så langt de 

passer. 

 

§ 3-22.Rett som likestilles med salgspant. 

(1) Har selgeren eller den som har ydet et innkjøpslån forbeholdt seg eiendomsrett til salgstingen 

inntil kjøpesummen eller lånet er fullt betalt, eller rett til å ta salgstingen tilbake ved 

betalingsmislighold, skal forholdet ansees som en avtale om salgspant. 

(2) Leieavtale eller lignende avtale som i realiteten tjener til å sikre et avhendelsesvederlag, ansees 

som en avtale om salg og salgspant hvis det er meningen at leieren skal bli eier av tingen etter å ha 

betalt et visst antall leieterminer. Selv om det ikke er meningen at leieren skal bli eier eller ha rett til 

å bli eier, gjelder bestemmelsene i §§ 3-15 til 3-20 tilsvarende. I forhold til vilkåret i § 3-17 fjerde ledd 

er det tilstrekkelig at leiegjenstandene, leietiden og de terminvise leiebeløp er nevnt. 

0 Endret ved lover 21 juni 1985 nr. 82, 3 sep 1999 nr. 72 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 3 sep 1999 nr. 983). 

 

Kap. 4. Avtalepant i verdipapirer, finansielle instrumenter registrert i et 
verdipapirregister, aksjer, enkle pengekrav, patenter og planteforedlerretter 
m.m. 

§ 4-1.Verdipapir og finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister 

(1) Verdipapir kan pantsettes som håndpant. § 3-2 annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende. 

(2) Som verdipapir regnes omsetningsgjeldsbrev og dermed likestilte dokumenter, samt 

omsetningspapirer som representerer en andelsrett i et selskap. 

(3) Finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister kan pantsettes ved registrering i 

verdipapirregisteret, jf verdipapirregisterloven. 

En livsforsikring kan pantsettes ved registrering i livsforsikringsregisteret, jf lov 16. juni 1989 nr. 69 

om forsikringsavtaler § 17-1 annet ledd. 

 

§ 4-2.Innløsningspapir. 

(1) Krav eller rettighet knyttet til et innløsningspapir som ikke er verdipapir, kan pantsettes. 

(2) Panteretten får rettsvern etter reglene om håndpant i § 3-2 annet og tredje ledd, når det 

dessuten er gitt melding til den forpliktede etter papiret etter reglene i § 4-5. Pantsettelse av slik 

panterett får rettsvern på samme måte. 
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§ 4-2a.Aksjer som ikke er registrert i et verdipapirregister 

(1) Aksjer som ikke er registrert i et verdipapirregister, kan pantsettes med mindre noe annet er 

fastsatt i selskapets vedtekter. 

(2) Panteretten får rettsvern ved at selskapet får melding om pantsettelsen. Bestemmelsen i § 1-4 

gjelder ikke. 

 

§ 4-2b.Medlemskap i samvirkeforetak 

Panterett i medlemskap i samvirkeforetak som kan pantsettes etter samvirkeloven § 21, får rettsvern 

ved at foretaket får melding om pantsettelsen. Bestemmelsen i § 1-4 gjelder ikke for panterett som 

får rettsvern på denne måten. Er medlemskapet knyttet til fast eiendom (jf. § 2-2 første ledd bokstav 

c), får panteretten rettsvern ved tinglysing i grunnboken. 

 

§ 4-3.Adkomstdokument til leierett eller borett til husrom 

(1) Adkomstdokument til leierett eller borett til husrom kan pantsettes. 

(2) Som adkomstdokument regnes dokument som representerer en leierett eller borett til husrom 

knyttet til en overførbar fordring på utleieren eller en andelsrett i et selskap, unntatt 

borettslagsandel som er registrert i grunnboken. 

(3) Panteretten får rettsvern ved at det gis melding om pantsettelsen til vedkommende utleier eller 

selskap. Dersom det er knyttet innskuddsbevis til leieretten eller boretten, må dette i tillegg 

overleveres etter reglene i § 3-2 annet ledd, eller melding må gis til besitteren av dokumentet etter 

reglene i § 3-2 tredje ledd. 

 

§ 4-3a.Borettslagsandel som er registrert i grunnboken 

(1) Borettslagsandel som er registrert i grunnboken kan pantsettes. 

(2) Panteretten får rettsvern ved registrering i grunnboken. 

(3) Reglene i § 2-2 første ledd bokstav c gjelder tilsvarende. 

 

Enkle pengekrav. 

§ 4-4.Hvilke enkle pengekrav kan pantsettes. 

(1) Enkle pengekrav som noen har mot navngitt skyldner, kan pantsettes. Det samme gjelder enkle 

pengekrav som noen kommer til å få mot navngitt skyldner i særskilt nevnt rettsforhold. 

(2) Enkle pengekrav i form av innskudd på konto i kredittinstitusjon kan pantsettes til fordel for 

kredittinstitusjonen. I forbrukerforhold må slik panterett etableres ved skriftlig avtale, og panteretten 

kan bare omfatte innskudd som står på særskilt konto som er opprettet i forbindelse med avtalen. 
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(3) Som enkelt pengekrav regnes pengekrav som ikke er knyttet til verdipapir, finansielle 

instrumenter registrert i et verdipapirregister eller innløsningspapir. 

 

§ 4-5.Rettsvern. 

(1) Panterett i enkelt krav får rettsvern ved at skyldneren får melding om pantsettelsen, enten fra 

pantsetteren eller fra panthaveren. Bestemmelsen i § 1-4 gjelder ikke. Pantsettelse av slik panterett 

får rettsvern på samme måte. 

(2) Avtale om panterett etter § 4-4 annet ledd må inngås skriftlig for å få rettsvern. Avtalen må angi 

hvilket eller hvilke innskudd panteretten omfatter ved å angi kontonummer eller kontonumre. 

Bestemmelsen i § 1-4 gjelder ikke. Pantsettelse av slik panterett får rettsvern på samme måte. 

 

§ 4-6.Rådighet over pantsatt krav. 

(1) Når ikke annet følger av det som er avtalt, har panthaveren samme rett i forhold til skyldneren og 

samme rett til å disponere rettslig over pantsatt enkelt krav som pantsetteren selv hadde. 

(2) Panthaverens kreditorer kan bare disponere over det pantsatte krav så langt det er nødvendig til 

dekning av det krav pantsettelsen skal sikre. 

(3) Bestemmelsene i lov av 17. februar 1939 nr. 1 om gjeldsbrev §§ 25 til 28 gjelder tilsvarende ved 

pantsettelse av enkle krav. 

 

§ 4-7.Innskrenkning av panthaverens rådighet. 

Avtale som utelukker, begrenser eller setter vilkår for panthaverens rett til å disponere rettslig over 

et pantsatt enkelt krav, kan bare gjøres gjeldende overfor hans kreditorer og rettsetterfølgere og 

overfor skyldneren dersom skyldneren er varslet om det avtalte. 

 

§ 4-8.Avregning hvor et pantsatt krav er avhendet. 

(1) Hvis panthaveren uten rimelig grunn avhender et pantsatt enkelt krav før det er forfalt, skal 

kravets pålydende legges til grunn i oppgjøret mellom ham og pantsetteren, dersom pålydende er 

større enn avhendelsessummen. I alle andre tilfelle skal avhendelsessummen legges til grunn for 

oppgjøret. 

(2) Bestemmelsen i første ledd kan bare fravikes ved avtale i forbindelse med en aktuell avhendelse. 

 

§ 4-9.Avhendelse i sikringsøyemed. 

Bestemmelsene i § 4-6 annet ledd, § 4-7 og § 4-8 gjelder tilsvarende når et enkelt krav er avhendet til 

eie i sikringsøyemed, slik at det skal foretas et etteroppgjør mellom partene i avhendelsesavtalen. 
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§ 4-10.Factoring. 

(1) En næringsdrivende kan slutte avtale om avhendelse, avhendelse i sikringsøyemed eller 

pantsettelse av de enkle pengekrav på vederlag for varer eller tjenester som han har eller får i sin 

virksomhet eller i en særlig del av denne. Det er ikke nødvendig at skyldnerne blir navngitt. 

(2) Avtale som nevnt i første ledd får rettsvern ved tinglysing på den næringsdrivendes blad i 

Løsøreregisteret. Rett etter slik avtale kan allikevel ikke gjøres gjeldende mot den som i aktsom god 

tro har ervervet en konkurrerende rett til et krav som omfattes av avtalen, og som har fått rettsvern 

for sitt erverv etter § 4-5 eller etter lov av 17. februar 1939 om gjeldsbrev § 29. 

(3) Bestemmelsene i §§ 3-5, 4-4 annet ledd, 4-6, 4-7 og 4-8 gjelder tilsvarende for avtale etter 

nærværende paragraf. For næringsdrivende i landbruksnæring gjelder § 3-9 fjerde ledd tilsvarende. 

0 Endret ved lover 20 juli 1991 nr. 68, 1 juni 2001 nr. 28 (ikr. 1 juli 2001 iflg. res. 1 juni 2001 nr. 560). 

 

Patenter og planteforedlerretter. 

§ 4-11.Patent m.m. 

(1) Patent som gjelder her i riket kan pantsettes. Det samme gjelder: 

a. nasjonal patentsøknad som er innført i patentregisteret, 

 

b. 
internasjonal patentsøknad som er videreført etter patentloven § 31 eller tatt opp til behandling 

etter patentloven § 38, og som er innført i patentregisteret, 

 

c. 
europeisk patentsøknad som nevnt i patentloven § 66 g første ledd, og som er innført i 

Patentstyrets særskilte register over slike søknader, 

 

d. supplerende beskyttelsessertifikat som nevnt i patentloven §§ 62 a og 62 b, og 

 

e. 
overdragelig avtalelisens som er registrert i patentregisteret eller i Patentstyrets særskilte register 

over europeiske patentsøknader. 

 

(2) Hvis en pantsatt patentsøknad deles eller hvis en oppfinnelse i en pantsatt søknad skilles ut i en 

ny søknad, omfattes også avdelte eller utskilte søknader av panteretten. 

(3) Når patent blir meddelt på grunnlag av en pantsatt patentsøknad, blir patentet omfattet av 

panteretten i stedet for søknaden. 
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(4) Når det blir utstedt et supplerende beskyttelsessertifikat og basispatentet er pantsatt, blir det 

supplerende beskyttelsessertifikatet omfattet av panteretten i stedet for basispatentet fra 

tidspunktet da basispatentet opphører å gjelde. 

 

§ 4-12.Rettsvern for panterett i patent m.m. 

Panterett etter § 4-11 får rettsvern ved anmerkning i patentregisteret eller, i tilfelle som nevnt i § 4-

11 bokstav c, ved anmerkning i Patentstyrets særskilte register over europeiske patentsøknader. 

Frempantsettelse får rettsvern på samme måte. 

 

§ 4-13.Planteforedlerrett m.m. 

(1) Planteforedlerrett som gjelder her i riket kan pantsettes. Det samme gjelder: 

a. 
søknad om planteforedlerrett som er innført i Plantesortsnemndens journal over innkomne 

søknader, og 

 

b. 
overdragelig avtalelisens som er anmerket i plantesortsregisteret eller i Plantesortsnemndens 

journal over innkomne søknader. 

(2) Når planteforedlerrett blir meddelt på grunnlag av en pantsatt søknad om planteforedlerrett, blir 

planteforedlerretten omfattet av panteretten i stedet for søknaden. 

 

§ 4-14.Rettsvern for panterett i planteforedlerrett m.m. 

Panterett etter § 4-13 får rettsvern ved anmerkning i plantesortsregisteret eller ved anmerkning i 

Plantesortsnemndens journal over innkomne søknader. Frempantsettelse får rettsvern på samme 

måte. 

 

§ 4-15.Avhendelse og lisensiering 

§ 1-11 første ledd gjelder for pant etter §§ 4-11 og 4-13, herunder når det utstedes lisenser som 

gjelder en søknad eller rettighet som er pantsatt etter §§ 4-11 eller 4-13. 

 

§ 4-16.Bortfall av panteretten m.m. 

(1) Panteretten faller bort og panthaveren kan kreve at pantekravet blir innfridd når en pantsatt 

patentsøknad eller søknad om planteforedlerrett: 

a. blir overført til en annen fordi pantsetteren ikke har retten til oppfinnelsen eller plantesorten, eller 
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b. blir endelig henlagt eller avslått. 

Det samme gjelder når et europeisk patent som er meddelt på grunnlag av søknad som nevnt i § 4-11 

første ledd bokstav c ikke blir gjort gjeldende her i riket. 

(2) Panteretten faller bort og panthaveren kan kreve at pantekravet blir innfridd når et pantsatt 

patent, et pantsatt supplerende beskyttelsessertifikat eller en pantsatt planteforedlerrett: 

a. blir overført til en annen fordi pantsetteren ikke har retten til oppfinnelsen eller plantesorten, 

 

b. blir satt til side som ugyldig, 

 

c. 
opphører å gjelde fordi innehaveren har unnlatt å betale årsavgift uten at panthaveren har gitt 

samtykke til det, eller 

 

d. opphører etter planteforedlerloven § 18. 

(3) Panthaveren kan kreve at pantekravet blir innfridd når innehaveren gir avkall på et pantsatt 

patent, et pantsatt supplerende beskyttelsessertifikat eller en pantsatt planteforedlerrett uten at 

panthaveren har samtykket til det. 

(4) Panthaveren kan kreve at pantekravet blir innfridd når et supplerende beskyttelsessertifikat 

bortfaller på grunnlag av tilbakekall av markedsføringstillatelse. 

(5) Første til fjerde ledd gjelder tilsvarende for panterett i lisens. 

(6) For øvrig gjelder § 1-9, bortsett fra første ledd bokstav e. 

 

§ 4-17.Avtale om realisasjon 

(1) Pant etter §§ 4-11 og 4-13 kan realiseres på den måte som følger av skriftlig avtale mellom 

partene. § 1-14 gjelder tilsvarende. 

(2) Panthaveren kan først utøve sin rett til å kreve realisasjon i medhold av avtale når to uker er gått 

etter at varsel er sendt innehaveren av den pantsatte søknaden eller rettigheten og andre kjente 

rettighetshavere. Den som forestår realisasjonen skal gi panthaveren og pantsetteren revidert 

regnskap. Skjer realisasjonen i form av overdragelse skal regnskapet gis senest tre måneder etter at 

oppgjør for overdragelsen fant sted. Skjer realisasjonen i form av at det utstedes lisenser eller at 

inntekter fra allerede etablerte lisenser innfordres, skal regnskap gis minst en gang i året. Andre 

rettighetshavere kan kreve kopi av regnskapet. 

 

Kap. 5. Utleggspant. 
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§ 5-1.Hva kapitlet gjelder. 

Reglene i dette kapittel gjelder 

a) panterett stiftet av namsmyndighetene ved utlegg (namsutlegg), 

 

b) 
panterett stiftet av tingretten i midler som er under skiftebehandling, til sikkerhet for ektefelles, 

arvings, legatars eller kreditors krav ifølge skiftet (skifteutlegg). 

 

 

§ 5-2.Utlegg i fast eiendom. 

(1) Utleggspant i eiendomsrett og særlig rett i fast eiendom eller ideell del av fast eiendom får 

rettsvern ved tinglysing i grunnboken. 

(2) Bestemmelsene i § 2-1 annet ledd og §§ 2-2 til 2-4 gjelder tilsvarende. 

(3) For utlegg i leierett eller borett til husrom knyttet til verdipapir eller innløsningspapir gjelder § 5-

8. 

 

§ 5-3.Utlegg i realregistrerbart løsøre og andre realregistrerte formuesgoder enn fast 

eiendom. 

(1) Utleggspant i løsøre som kan registreres i et realregister og tilbehør til slikt løsøre, får rettsvern 

ved registrering i vedkommende register. Utleggspant i andre realregistrerte formuesgoder som ikke 

er fast eiendom, får rettsvern ved registrering i vedkommende register. 

(2) Første ledd første punktum gjør ingen endring i sjøloven § 41 tredje ledd. 

0 Endret ved lover 26 juni 1992 nr. 86, 24 juni 1994 nr. 39, 17 juni 2005 nr. 79 (ikr. 1 jan 2006). 

 

§ 5-4.Utlegg i driftstilbehør og varelager. 

(1) Utleggspant i næringsdrivendes driftstilbehør som nevnt i § 3-4 får rettsvern ved tinglysing på 

saksøktes blad i Løsøreregisteret. Bestemmelsene i §§ 3-4 og 3-5 gjelder tilsvarende. 

(2) Utleggspant i enkelte enheter av driftstilbehøret får rettsvern etter reglene i § 5-6 eller § 5-9. 

(3) Utleggspant i næringsdrivendes varelager får rettsvern ved tinglysing på saksøktes blad i 

Løsøreregisteret. Bestemmelsene i § 3-11 gjelder tilsvarende. 
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§ 5-5.Utlegg i motorvogn. 

Utlegg i motorvogn som er registrert i henhold til reglene i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 15, 

jfr. § 16, får rettsvern bare ved tinglysing på saksøktes blad i Løsøreregisteret. Utlegget blir da også 

beskyttet mot rettserverv etter lov av 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre. 

 

§ 5-6.Utlegg i annet løsøre. 

Utleggspant i løsøre som ikke omfattes av §§ 5-3 til 5-5, får rettsvern enten etter reglene om 

håndpant i § 3-2 annet og tredje ledd eller ved tinglysing på saksøktes blad i Løsøreregisteret. 

 

§ 5-7.Utlegg i verdipapir, finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister, 

innløsningspapir, aksjer, medlemskap i samvirkefortak eller enkle krav 

(1) Utleggspant i verdipapir får rettsvern etter reglene om håndpant i § 3-2 annet og tredje ledd. 

(2) Utleggspant i innløsningspapir som ikke er verdipapir, får rettsvern etter reglene om håndpant i § 

3-2 annet og tredje ledd, når det dessuten er gitt melding til den forpliktede etter papiret etter 

reglene i § 4-5. 

(3) Utleggspant i aksjer som ikke er registrert i et verdipapirregister, får rettsvern etter reglene i § 4-2 

a annet ledd. 

(4) Utleggspant i medlemskap i samvirkeforetak får rettsvern etter § 4-2 b. 

(5) Utleggspant i enkle krav får rettsvern etter reglene i § 4-5 første ledd. Lov av 17. februar 1939 om 

gjeldsbrev §§ 25 til 28 gjelder tilsvarende. 

(6) I de tilfelle som er nevnt i de foregående ledd, får utlegget rettsvern mot saksøktes kreditorer 

også ved at utlegget blir tinglyst på saksøktes blad i Løsøreregisteret. 

(7) Utleggspant i finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister får rettsvern ved 

registrering i verdipapirregisteret, jf verdipapirregisterloven. 

 

§ 5-8.Utlegg i adkomstdokument til leierett eller borett til husrom 

Når det tas utlegg i adkomstdokument til leierett eller borett til husrom, gjelder § 4-3 og § 5-7 femte 

ledd tilsvarende. 

 

§ 5-8a.Utlegg i borettsandel som er registrert i grunnboken 

(1) Utleggspant i borettslagsandel som er registrert i grunnboken får rettsvern ved registrering i 

grunnboken. 

(2) Reglene i § 2-2 første ledd bokstav c gjelder tilsvarende. 
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§ 5-9.Utlegg i immaterialrettighet. 

Når det kan tas utlegg i patent, varemerke, design, opphavsrett eller lignende rettighet, får 

panteretten rettsvern ved registrering i særskilt register som måtte finnes for vedkommende 

rettighet. Dersom det ikke finnes noe særskilt register, får utlegget rettsvern ved tinglysing på 

saksøktes blad i Løsøreregisteret. 

 

§ 5-10.Utlegg i andre formuesgoder. 

Når utlegg kan tas i andre formuesgoder enn nevnt i §§ 5-2 til 5-9, får utlegget rettsvern ved 

tinglysing på saksøktes blad i Løsøreregisteret. 

 

§ 5-11.Melding til tredjeperson. 

Hvor rettsvernet for utleggspant er betinget av at melding blir gitt til tredjeperson, kan slik melding 

gis av panthaveren eller pantets eier. Ved namsutlegg kan melding dessuten gis av namsmyndigheten 

og ved skifteutlegg av tingretten. 

 

§ 5-12.Adgang for eier av et utlagt formuesgode som ikke er realregistrert til å kreve 

formuesgodet solgt. 

Ved namsutlegg i et formuesgode som ikke er registrert i et realregister, kan eieren begjære det 

utlagte tvangssolgt etter tvangsfullbyrdelsesloven kap 8, jf kap 10, dersom det foreligger 

fyldestgjørende grunn. 

 

§ 5-13.Foreldelse av namsutlegg i formuesgoder som ikke er realregistrert. 

(1) Et namsutlegg som ikke er registrert i et realregister, faller bort dersom det ikke er begjært 

tvangsdekning innen tre år etter at panteretten ble stiftet. Dersom det ikke har vært lovlig adgang til 

å begjære tvangsdekning, faller utlegget likevel ikke bort dersom begjæringen fremsettes innen en 

måned etter at hindringen falt bort. 

(2) Regelen i første ledd gjelder ikke namsutlegg for krav på skatt og offentlig avgift. Det samme 

gjelder namsutlegg for underholdsbidrag etter bidragsinnkrevingsloven § 13. 

 

§ 5-14.Plikt for offentlig myndighet til å sørge for sletting av visse namsutlegg. 

Dersom en offentlig myndighet er fordringshaver for et krav som det er tatt utlegg for etter særskilt 

lovbestemmelse, og utlegget er registrert i register som nevnt i kapitlet her, plikter myndigheten 

innen en måned etter at kravet er opphørt, å sørge for sletting av utlegget. 

 

Kap. 6. Lovbestemt pant. 
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§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom. 

(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har 

vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder. 

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter: 

a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall, 

 

b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd 

 

c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg. 

(3) I eierseksjoner har sameierne panterett etter panterett som nevnt i første og annet ledd, men 

foran alle andre heftelser, for krav på dekning av deres forpliktelser overfor sameiet, i samsvar med 

eierseksjonsloven § 25 første ledd. 

(4) Panterett etter første til tredje ledd har rettsvern uten tinglysing og kan ikke tinglyses. 

Bestemmelsen i § 1-4 gjelder ikke. For andre lovbestemte panterettigheter i fast eiendom gjelder de 

samme regler om rettsvern og tinglysing som for rettsstiftelser i fast eiendom ellers. 

 

§ 6-2.Lovbestemt pant i løsøre. 

Lovbestemt pant i løsøre har rettsvern uten noen særskilt rettsvernsakt, forsåvidt ikke annet følger 

av den lovbestemmelse som fastsetter panteretten. Bestemmelsen i § 1-4 gjelder ikke. 

 

§ 6-3.Foreldelse. 

(1) Lovbestemt pant faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle ha vært 

betalt, innkommer begjæring til namsmyndigheten om tvangsdekning, eller dersom dekningen ikke 

gjennomføres uten unødig opphold. Registrert lovbestemt pant faller bort dersom tvangsdekning 

ikke er begjært innen tre år etter at pantekravet skulle vært betalt, eller dersom dekningen ikke 

gjennomføres uten unødig opphold. § 5-13 første ledd annet punktum gjelder tilsvarende. 

(2) Hvis pantekravet skal betales i to eller flere terminer årlig, blir fristen etter første ledd regnet fra 

det tidspunkt da den siste terminen skulle ha vært betalt. 

(3) Dersom det er kommet i stand gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, faller panteretten likevel 

tidligst bort en måned etter gjeldsordningens avslutning. 

 

§ 6-4.Lovbestemt pant for boomkostninger 

(1) Konkursboet har lovbestemt pant i ethvert formuesgode beheftet med pant som tilhører 

skyldneren på konkursåpningstidspunktet og som kan være gjenstand for utlegg eller konkursbeslag. 
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Konkursboet har også lovbestemt pant i formuesgoder som en tredjeperson har stilt som 

pantesikkerhet for konkursskyldnerens gjeld, når sikkerheten består på konkursåpningstidspunktet. 

Panteretten utgjør fem prosent av formuesgodets beregnede verdi eller av det et salg av 

formuesgodet innbringer, men maksimalt 700 ganger rettsgebyret i hvert realregistrerte 

panteobjekt. Panteretten går foran annet lovbestemt pant og alle andre heftelser i formuesgodet. 

Panteretten kan bare benyttes til å dekke nødvendige boomkostninger. 

(2) Enhver panthaver eller annen interessert kan innløse boets panterett. Dersom flere ønsker å 

innløse, har den best prioriterte panthaveren fortrinnsrett til innløsning. 

(3) Boet eller den som vil innløse boets panterett kan kreve formuesgodets verdi fastsatt av 

tingretten. Ved beregningen av formuesgodets verdi skal forholdene på verdsettingstidspunktet 

legges til grunn. Til grunn for verdsettingen kan tingretten innhente takst som dekkes av boet. I 

særlige tilfeller kan tingretten bestemme at verdsettingen skal skje ved skiftetakst, jf. skifteloven § 

125. I så fall kan retten også fastsette en godtgjørelse for skjønnsmedlemmene som fraviker fra de 

satsene som ellers gjelder ved skiftetakst. Skiftetakst etter denne bestemmelsen kan ikke overprøves 

ved overtakst. 

(4) Den som innløser boets panterett, trer inn i boets prioritet for et tilsvarende beløp. Innløserens 

panterett følger reglene for avtalepant i vedkommende formuesgode og skal anses stiftet på 

betalingstidspunktet. Bostyreren skal snarest mulig og i alle tilfelle før formuesgodet abandoneres 

eller overføres til en panthaver, sørge for at panteretten får rettsvern etter alminnelige regler. 

(5) Dersom det sikrede beløp ikke innbetales frivillig til boet innen den fristen som er avtalt eller som 

tingretten har fastsatt, kan boet kreve formuesgodet solgt etter reglene i dekningsloven § 8-15. 

(6) Er et formuesgode med panterett i som tilhørte skyldneren, solgt senere enn tre måneder før 

fristdagen (jf. dekningsloven § 1-2), kan tingretten ved kjennelse beslutte at den eller de panthavere 

som har fått dekning, men som ikke ville ha fått like stor dekning om boet hadde fått fem prosent av 

salgssummen, skal innbetale inntil fem prosent av salgssummen til boet såfremt det trengs til 

dekning av nødvendige boomkostninger. Dette gjelder likevel ikke dersom salget er foretatt som ledd 

i ordinær og forsvarlig drift. 

(7) Tingretten avgjør hvor mye av verdiene som omfattes av legalpantet som det er nødvendig å 

benytte under bobehandlingen. Er boets panterett innløst og det ved slutningen av boet er midler til 

helt eller delvis å dekke boomkostningene uten å utnytte legalpanteretten, tilbakebetales det 

overskytende beløp til innløseren. Er formuesgodet realisert, skal det overskytende beløp tilfalle den 

eller dem som ville fått dekning dersom legalpanteretten ikke var blitt utnyttet. Er flere 

formuesgoder realisert, fordeles beløpet på grunnlag av realisasjonssummene. 

(8) Reglene i denne paragrafen gjelder tilsvarende ved offentlig skifte av insolvent dødsbo og for 

øvrig med de begrensningene som følger av overenskomst med fremmed stat. 

(9) Konkursboet har ikke lovbestemt pant etter første ledd i formuesgoder som inngår i en finansiell 

sikkerhetsstillelse etter lov 26. mars 2004 nr. 17 om finansiell sikkerhetsstillelse. 
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Kap. 7. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser, opphevelse og endringer av 
andre lover. 

§ 7-1.Ikrafttredelse. 

(1) Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. 

(2) Kongen kan bestemme at deler av loven skal tre i kraft fra et senere tidspunkt enn loven forøvrig. 

Dette gjelder også bestemmelsene i § 7-3. 

 

§ 7-2.Overgangsbestemmelser. 

(1) Reglene i kapitlene 1 til 5 skal gjelde for panterett som blir stiftet etter at loven (eller 

vedkommende del av loven) er trådt i kraft. 

(2) Fullbyrdelsen av eldre panteretter skal følge de regler som til enhver tid gjelder. Eldre gyldig 

eiendomsforbehold og forbehold med tilsvarende virkning skal i den forbindelse regnes likt med 

salgspant; reglene i tvangsfullbyrdelseslovens nye § 215 a gjelder likevel ikke for eldre forbehold. 

(3) Reglene i kapittel 6 skal gjelde for krav som opptjenes i tiden etter at loven er trådt i kraft. 

Lovbestemt panterett etter bestemmelser som oppheves ved denne lov, kan bare gjøres gjeldende 

for krav som opptjenes i tiden før loven trer i kraft. 

 

§ 7-3.Opphevelse og endringer av andre lover. 

Fra den tid loven trer i kraft, skal følgende bestemmelser i andre lover endres slik: - - - 

 

Panthavergarantiordningen 

 

INNHOLD 

1) Formål 

2) Hvem garantien gjelder for 

3) Garantiens omfang 

Garantien omfatter ikke:  

4) Krav etter garantien 

5) Utmeldelse og oppsigelse av garantien 

Ikrafttredelse 

Kommentar til Forsikringsselskapenes panthavergaranti (01.01.2016) 
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1) Formål 

2) Hvem garantien gjelder for 

3) Garantiens innhold 

Verdivurdering 

Erklæring om forsikring (egenerklæring) 

Bestemmelsen om mislighold 

4) Krav etter garantien 

5) Oppsigelse av garantien 

Ikrafttredelse 

 

1. Formål 

Formålet med Panthavergarantien er å forenkle saksbehandlingen for forsikringsselskapene og 

låneinstitusjonene. Garantien sikrer panthaver erstatningen selv om pantets eier har unnlatt å 

tegne forsikring.   

Garanti trer inn i stedet for forsikringsattester for fast eiendom med alminnelig 

omsetningsverdi 12 millioner eller lavere, og sikrer panthaver erstatning selv om pantets eier 

har unnlatt å tegne eller holde ved like forsikringen. 

Panthavers rettigheter etter denne garantien kommer i tillegg til det som er fastsatt i 

forsikringsavtaleloven. 

 

2. Hvem garantien gjelder for 

Garantien gjelder til fordel for forretnings-, spare- og statsbanker, kredittforetak, 

boligkredittforetak, forsikringsselskaper, pensjonskasser underlagt tilsyn av Finanstilsynet, og 

finansieringsselskaper med adgang til å drive virksomhet i Norge. 

Garantien kan også gjøres gjeldende til fordel for andre kredittinstitusjoner (statsbanker) etter 

avtale med Finans Norge v/Poolkontoret.  

  

3. Garantiens omfang 

Garantien trer inn i stedet for forsikringsattest for fast eiendom med alminnelig 

omsetningsverdi 12 mill. kroner eller lavere, fastsatt i løpet av de siste tre år før utbetaling av 

lånet. 

Panthaver med tinglyst avtalepant i fast eiendom, eller festerett i Norge, ansees til enhver tid 

sikret som om bygningsforsikring på basisvilkår for samme type bygning var i kraft. Dette 

gjelder dersom vilkårene i pkt. 3.1 - 3.3 (nedenfor) er oppfylt ved lånets utbetaling. Med 
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basisvilkår menes basisdekning for skade som følge av brann, vann, naturskade, 

innbrudd/tyveri og hærverk. 

Garantien omfatter ikke:  

• Bygg under oppføring  
• Bygning med flere enn to boenheter, med mindre det er tegnet en forsikring på hele 

bygningen. Unntaket omfatter ikke rekkehus. 
• Selveiet horisontalt delt tomannsbolig, med mindre det er tegnet en forsikring på hele 

bygningen.                
• Selveiet leilighet i blokk, i terrassehus eller i bygning med flere enn to boenheter  

3.1 

Den faste eiendoms verdi (heretter kalt verdigrensen) må ikke overstige 12 mill. kroner i 

henhold til alminnelig omsetningsverdi fastsatt i de siste tre år før utbetaling. 

Mangler takst eller alminnelig verdivurdering, legges forsikringssummen for bygning(ene) 

sammen med antatt tomteverdi, ved lånets utbetaling til grunn. 

Ved pant i bygning, som er omfattet av ordningen, er verdigrensen 12 millioner knyttet til 

verdien av hele eiendommen. 

 

Ved pant i del/seksjon av horisontalt delt tomannsbolig med felles forsikring, er verdigrensen 

på 12 mill. kroner knyttet til det aktuelle pantet, og ikke til verdien av hele eiendommen. 

3.2 

Pantets eier(e) skal ha avgitt skriftlig erklæring om at eiendommen er, eller vil bli, holdt 

løpende forsikret i et av de selskaper som har undertegnet avtalen. Erklæringen gis på blankett 

godkjent av Panthavergarantipoolen og skal følge pantedokumentet ved senere overdragelse. 

Krav om at slik erklæring skal gis skriftlig, er ikke til hinder for at erklæringen gis ved hjelp 

av et elektronisk medium dersom pantets eier(e) ønsker dette, og  

 

a) erklæringens innhold i sin helhet er tilgjengelig for pantets eier(e) når erklæringen gis, og 

 

b) det er benyttet en betryggende metode for å autentisere angivelsen av en erklæring med det 

angitte innhold. 

 

Poolen kan godkjenne at egenerklæringen blir tatt inn i pantedokumentet, eller tatt inn som en 

del av vilkårene i en elektronisk låneavtale. 

Individuelle forsikringsattester for pantobligasjoner utstedt frem til 01.07.94 gis under visse 

forutsetninger samme funksjon som egenerklæringer. 

3.3 

Kredittavtalen og/eller pantsettelseserklæringen skal inneholde bestemmelser om at unnlatt 

forsikring innebærer mislighold av låneavtalen, og at lånet kan kreves tilbakebetalt i sin 

helhet. 

3.4 
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Selskapet plikter ikke å betale større erstatning til panthavere enn reduksjon i panteobjektets 

omsetningsverdi som følge av skaden, maksimalt opp til lånets verdi på skadedato.  

4. Krav etter garantien 

Kravet kan rettes til det selskap som sist hadde gyldig forsikring for eiendommen. Dersom 

forsikring ikke har vært tegnet, rettes kravet til det selskap som er oppgitt i egenerklæringen. 

 

Ved utbetaling trer selskapet inn i panthavers rettigheter. Hvis utbetalingen fra selskapet ikke 

dekker panthavers utestående, trer selskapet inn i panthavers rettigheter med prioritet etter 

panthavers restkrav. 

5. Utmeldelse og oppsigelse av garantien 

 

5.1  

Sies panthavergarantien opp av et medlemsselskap får oppsigelsen virkning for 

finansinstitusjoner med pantekrav som overtas eller tinglyses senere enn en måned etter 

oppsigelsen. 

 

5.2  

For det enkelte pantekrav kan garantien sies opp av det enkelte forsikringsselskap med 1 

måneds varsel dersom forsikringen er trådt ut av kraft (jfr. forsikringsavtaleloven §7-4)  

 

Ikrafttredelse 

Denne panthavergaranti har gyldighet fra 01.01.2016 og erstatter tidligere panthavergaranti av 

24.10.2013. 

  

Kommentar til Forsikringsselskapenes panthavergaranti (01.01.2016) 

1. Formål  

 Formålet med panthavergarantien er å forenkle saksbehandlingen både for 

skadeforsikringsselskapene og for låneinstitusjonene.  

Garantien dekker de fleste ordinære utlån med pant i fast eiendom (bygning), definert ved 

gårds- og bruksnummer, og evt. seksjonsnummer eller festenummer, og gjør det unødvendig å 

innhente forsikringsattest for hvert enkelt panteforhold. 

Det er visse begrensninger og betingelser knyttet til ordningen. Disse kommenteres nedenfor. 

For panterettigheter som ikke dekkes av garantien vil det fortsatt utstedes individuelle 

forsikringsattester med mindre lånetaker dokumenterer at forsikring er dekket i et 

forsikringsselskap som har tiltrådt Felleserklæringen. 

Se Felleserklæringen om hvilke selskaper som har tiltrådt denne. 

2. Hvem garantien gjelder for 

Garantien gjelder de foretak som nevnt i garantiens punkt 2. Valget av disse er basert på at det 

skal foreligge sikkerhet for en tilfredsstillende og profesjonell vurdering av låneforholdet. 

http://www.panthavergaranti.no/no/Hoved/Felleserklaringen/
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Garantien gjelder for lån som forvaltes på vegne av finansinstitusjoner eller 

boligkredittforetak. Garantien gjelder derimot ikke for lån som forvaltes på vegne av andre 

kreditorer enn disse, selv om finansinstitusjonen tar seg av de praktiske sider ved 

formidlingen av lånet.  

3. Garantiens innhold 

Av innledningen til pkt. 3 følger enkelte begrensninger: 

 

a) Garantien gjelder bare avtalepant. Andre former for pant som legalpant eller utleggspant 

faller utenfor garantiens dekningsområde. Dette er begrunnet med ønsket om at det skal ligge 

en ordinær kredittvurdering til grunn for pantesikringen. 

 

b) Garantien gjelder panterett i eiendom på selveier/festet grunn i Norge, men omfatter ikke 

skog og avling på rot. 

c) For å være dekket under forsikringsselskapenes vilkår må panteretten være tinglyst det vil 

si dagbokført før skaden oppstår. 

 

Som en praktisk tillemping gis imidlertid panteretten dekning under garantien fra dato for 

underskrivelse av egenerklæringen forutsatt at pantedokumentet er blitt sendt til tinglysing og 

er blitt dagbokført innen 6 måneder etter underskrivelsen. 

 

Om garantiens innhold heter det at panthaver "anses til enhver tid sikret som om 

bygningsforsikring på vanlige vilkår var i kraft". 

 

"Bygningsforsikring på basis vilkår" betyr at selskapets alminnelige og mest vanlige 

forsikringsvilkår for samme type bygning legges til grunn. Forsikringsvilkårenes unntak 

gjelder også for garantien idet garantien i prinsippet skal gi samme dekning som fremgår av 

de aktuelle vilkårene. 

 

d) Garantien omfatter brann, vann, naturskade, innbrudd/tyveri og hærverk. 

Er forsikringen utløpet eller aldri løpt fordi pantets eier(e) har unnlatt å tegne forsikring, 

ansees panthaver sikret i henhold til basisdekning (den forsikringsdekning som er mest 

vanlig) for denne bygningen. Forsikringssum og vilkår fastsettes på grunnlag av verdien før 

skaden inntraff og i henhold til vanlig forsikringspraksis. 

 

Garantien dekker ikke bygg under oppføring. Dette uansett årsak til at lånet på 

skadetidspunktet ikke er konvertert til et vanlig eiendomslån. 

 

Garantien dekker allikevel lån til påbygg/tilbygg til eksisterende bygning forutsatt at det for 

samme eiendom løper et vanlig eiendomslån, gitt av samme panthaver til samme låntaker 

sikret ved tidligere egenerklæring, og det totale engasjementet tilfredsstiller alle 

panthavergarantiens vilkår. 

Se unntakene, under ”omfattes ikke”, i garantiens punkt 3. 

3.1 Verdivurdering 

Pantobjektets verdi innebærer at for panterettighet i eiendom hvor enten alminnelig 

omsetningsverdi eller långivers annen skriftlige verdivurdering overstiger 12 mill. kroner, må 
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panthaver selv vurdere hvilken dokumentasjon som er tilstrekkelig – se for øvrig 

bestemmelsene i Felleserklæringen. 

Verdien knytter seg til summen av alle bygninger inklusiv tomt innenfor samme pantobjekt.  

Ved pant i del/seksjon av horisontalt delt tomannsbolig med felles forsikring, er 

verdigrensen  knyttet til verdien av det aktuelle pant, og ikke til verdien av hele bygningen. 

 

Det knyttes ingen spesielle betingelser til alminnelig omsetningsverdi eller annen skriftlig 

verdivurdering, bortsett fra at taksten eller verdivurderingen ikke må være over tre år gammel 

når lånet utbetales. Det forutsettes at lånetakst/annen skriftlig verdivurdering kan fremlegges 

ved et eventuelt senere krav mot garantien. 

Annen skriftlig verdivurdering vil kunne være en skriftlig verdivurdering utarbeidet av 

långiver selv basert på informasjon fra informasjons- og analyseverktøy som gir tilgang til 

nøkkeldata, rapporter og estimert markedsverdi for eiendommer, for eksempel 

Eiendomsverdi. Långiver vil dessuten kunne innhente låneverdi fra f.eks. salgstakst, meglers 

prisvurdering eller ansvarlig saksbehandlers skriftlige notat om verdien, satt opp som et 

forutgående ledd i kredittvurderingen. 

Når det ikke stilles strengere krav til takst/annen skriftlig verdivurdering, er det fordi man 

regner med at panthaver selv vil stille tilfredsstillende kvalitetskrav til 

lånetaksten/verdivurderingen som grunnlag for utbetaling av lånet. 

Verdivurderinger som bygger på generelle prisnivåer for innføring av lånet i sikkerhetsmassen 

til et kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett, oppfyller kravene til 

verdivurdering. 

Treårs kravet innebærer ikke at verdivurderingen må fornyes hvert tredje år. 

Verdibegrensningen gjelder ved lånets utbetaling. At låneobjektet senere stiger i verdi spiller 

ingen rolle. 

 

Forhøyelse av lånet regnes som nytt lån. Ny vurdering av alminnelig omsetningsverdi eller 

annen skriftlig verdivurdering må innhentes hvis den gamle er mer enn tre år. 

3.2 Erklæring om forsikring (egenerklæring) 

Som oftest er låntaker(e) og pantsetter(e) samme person(er) og skal derfor underskrive 

egenerklæringen. Dersom det unntaksvis er en annen enn låntaker som stiller pantet 

(realkausjon), er det realkausjonisten(e) som skal undertegne egenerklæringen. 

Dersom begge ektefeller er hjemmelshavere må begge undertegne egenerklæringen. 

Gjelder pantsettelsen felles bolig skal egenerklæringen bare undertegnes av den ektefellen 

som har tinglyst hjemmel til eiendommen 

Ved horisontalt delte tomannsboliger med felles forsikring, er det tilstrekkelig at den som 

representerer sameierne undertegner egenerklæringen. 

Det er ikke nødvendig å innhente ny egenerklæring i tilfeller hvor: 

• Samme låntaker låner opp igjen et tidligere tinglyst avtalepant, eventuelt får utstedt nytt 
pantedokument, når tidligere lån er sikret ved egenerklæring innenfor verdigrensen på 12 
mill. Verdifastsettelsen må ikke være eldre enn 3 år.  
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• Det anses heller ikke nødvendig å innente ny erklæring ved overføring av lån til gjenlevende 
ektefelle. 

Kredittinstitusjonen må selv utarbeide formular for egenerklæring basert på fastsatte mønstre 

– se panthavergaranti.no. Det kan gjerne gjøres tilføyelser som anses nødvendig av interne 

grunner - herunder påføring av kredittinstitusjonens navn og emblem, men det er en viktig 

forutsetning at blanketten er konkurransemessig nøytral hva angår forsikringsforholdet. Navn 

eller emblem til et skadeforsikringsselskap må derfor ikke forekomme i den trykte blankett, 

bortsett fra de tilfeller hvor skadeforsikringsselskapet selv står som långiver. 

Panthavergarantipoolen godkjenner at egenerklæringen inngår i pantedokumentet, men 

forutsetningen er i så fall at erklæringen ikke inngår i den ordinære tekst, men fremstår som et 

særskilt tillegg som skal undertegnes separat. 

Overdras pantedokumentet til ny panthaver, følger egenerklæringen med og innebærer at ny 

panthaver er sikret, dersom panthaver inngår i panthavergarantiordningen. 

Elektronisk lagret (skannet) utskrift av egenerklæring godkjennes brukt i forbindelse med 

skadeoppgjør så lenge utskriftens riktighet blir bekreftet av utlånsinstitusjonen. 

  

3.3 Bestemmelsen om mislighold 

Bestemmelsen må være inntatt i selve pantedokumentet eller i erklæringen om pantsettelse 

som undertegnes sammen med pantedokumentet dersom låneavtalen skal omfattes av 

Panthavergarantiordningen. 

4. Krav etter garantien 

Vanligvis er det ikke vanskelig å finne frem til det aktuelle forsikringsselskap etter at en skade 

har funnet sted. Hvis forsikringen er ute av kraft, vil normalt eieren, eller noen på hans vegne, 

kunne opplyse hvor eiendommen sist var forsikret. Er det tvil om hvilket selskap som sist 

hadde forsikringen, eller tvil om eiendommen i det hele tatt har vært forsikret, kan panthaver 

henvende seg til det selskap som er oppgitt i egenerklæringen. 

Dersom oppgitt selskap har opphørt kan panthaver ta kontakt med panthavergarantipoolen for 

beslutning om hvilket selskap som skal være oppgjørsselskapet. 

Økonomisk sett er det likegyldig for selskapene hvilket av dem som gjør opp skaden, idet det 

skjer en utligning av krav dekket etter garantien.  

Etter at oppgjørsselskapet har utbetalt erstatning til panthaveren, trer selskapet inn i 

panthavers rettigheter. 

Dersom panthaver har fått innfridd hele lånet (ikke lengre noe krav) skal panthaver 

transportere lån- og sikkerhetsavtaler til oppgjørsselskapet. 

Dersom erstatning fra selskapet bare dekker deler av lånet vil bankens panterett også sikre 

selskapets fordring mot debitor på etterstående prioritet innenfor panthavers panterett. 

 

Krav om erstatning må spesifiseres og vedlegges nødvendig dokumentasjon som følger: 

• restlån på skadedato 

• forfalte avdrag 

• ubetalte renter påløpt de siste to år før skadedato 
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Vanlig egenandel vil komme til fradrag. 

5. Oppsigelse av garantien 

5.1  

Panthavergarantien kan trekkes tilbake med én måneds varsel. Dette vil skje dersom 

selskapene finner at erstatningene etter garantien blir vesentlig større enn den oppnådde 

rasjonaliseringsgevinst. 

Tilbakekallelsen vil i så fall bare gjelde fremtidige pantekrav. Lån som er utbetalt mens 

garantien var i kraft, vil selvfølgelig fortsatt være garantert så lenge pantekravene består, med 

mindre långiver har mottatt oppsigelse for det enkelte engasjement, se nedenfor. 

 

5.2  

I spesielle tilfelle vil selskapene fortsatt ha rett og plikt til å fri seg fra forpliktelsen ved 

individuell oppsigelse. Også her løper en måneds frist. Dette betyr at panthaver har en måneds 

frist til å sørge for at debitor tegner forsikring eller tilbakebetaler lånet. Skjer ingen av delene, 

bør panthaver for egen regning tegne forsikring for sin panthaverinteresse. 

 

Etter slik individuell oppsigelse kan låneforholdet ikke på ny bringes inn under garantien ved 

ny egenerklæring fra debitor eller pantsetter. I disse tilfelle må panthaver innhente individuell 

forsikringsattest eventuelt annen dokumentasjon for gyldig forsikring, f.eks. kopi av 

forsikringsbevis eller kopi av kvittering for betalt premie. Se også bestemmelsene om 

Felleserklæringen. 

 

Etter avtalen mellom forsikringsselskapene vil varsling av panthaver bare bli benyttet der 

omstendighetene tilsier at det er spesiell grunn til å tro at forsikringen ikke vil bli holdt ved 

like. Videre må det være en forutsetning at disse omstendigheter er kjent for 

forsikringsselskapet og at selskapet kan bebreides for ikke å ha tatt dem i betraktning. 

 

Eksempelvis vil panthaver normalt ikke bli varslet ved overføring av forsikring fra ett selskap 

til et annet. 

Historisk oversikt over tidligere vilkår/regler for panthavergarantien som kan komme til 

anvendelse ved ”gamle” saker. 

Løsøre pantsatt sammen med eiendommen ble tatt ut av ordningen i 1992. Etter dette omfatter 

Panthavergarantien ikke noe form for løsøre utover det som naturlig hører med bygningen jfr 

avhendigslova. 

Verdibegrensningen er begrunnet i at rasjonaliseringsgevinsten ved stigende bygningsverdier 

antas å bli liten i forhold til de økonomiske forpliktelser etter garantien. Forsikringsselskapene 

har derfor begrenset garantien til det store antall små og mellomstore eiendommer. 

Verdigrensen ble 01.10.96 økt fra 2 mill kroner til 2,5 mill kroner og 01.01.98 økt fra 2,5 mill 

kroner til 3 mill kroner. Fra 01.01.02 har verdigrensen vært 5 mill kroner, fra 01.07.07 har 

verdigrensen vært 7,5 mill kroner, fra 01.07.12 har verdigrensen vært 10 mill og fra 01.01.16 

ble verdien økt til 12 mill kroner. 

Individuelle forsikringsattester for pantobligasjoner utstedt frem til 01.07.94 gis under visse 

forutsetninger samme funksjon som egenerklæringer. 

Fra og med 01.10.96 ble følgende inntatt for å tilpasse garantien til ny utforming av 

egenerklæringen: 
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Ved pant i del/seksjon av horisontalt delt tomannsbolig med felles forsikring er 

verdigrensen  knyttet til verdien av det aktuelle pant, og ikke til verdien av hele bygningen. 

Dette er inntatt fordi del/seksjon av horisontalt delt tomannsbolig er omfattet av garantien 

dersom det i egenerklæring er avkrysset eller ved elektronisk erklæring er bekreftet  at det er 

"felles forsikring" på boligen. 

Dersom begge ektefeller er hjemmelshavere må begge undertegne egenerklæringen. 

Sistnevnte har bare virkning for egenerklæringer underskrevet etter 01.01.95, da 

Panthavergarantipoolens krav om begge ektefellers underskrift ikke har vært klart uttalt før 

denne dato. 

Det er ikke nødvendig å innhente ny erklæring i tilfeller hvor samme låntaker låner opp igjen 

et tidligere tinglyst avtalepant, eventuelt får utstedt nytt pantedokument, når tidligere lån er 

sikret ved egenerklæring innenfor verdigrensen på 10 mill. Verdifastsettelsen må ikke være 

eldre enn 3 år. Dette gjelder også i forbindelse med overgangen fra gammel til ny erklæring, 

slik at det uansett ikke er nødvendig å innhente ny erklæring i slike tilfeller. 

Individuelle forsikringsattester for pantobligasjoner utstedt frem til 01.07.94 er gitt samme 

funksjon som egenerklæringer forutsatt følgende: 

• oppfyller garantiens øvrige formkrav 
• er utstedt før 01.07.94 

Gjelder ikke forsikringsattester som er sagt opp som følge av spesielle forhold mistanke om 

svik m.m. jfr. Panthavergarantipoolens brev om “amnestiordning” av 31.5.94 til 

utlånsinstitusjonene. Hvis det ikke er utstedt forsikringsattest, må egenerklæring innhentes. 

Ikrafttredelse 

Denne kommentaren har gyldighet fra 01.01.2016 og erstatter tidligere kommentar av 

24.10.2013. 

 

 


