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1 Indledning 

1.1 Overordnet aktualitet 

I juni 2007 blev en ny verdipapirhandellov vedtaget lov om verdipapirhandel  av 29. 

juni 2007 (herefter verdipapirhandelloven- vphl) samt tilhørende forskrift (herefter 

verdipapirforskriften) med ikrafttræden 1. november 2007, som afløser for lov om 

verdipapirhandel av 19. juni 1997 (herefter  verdipapirhandelloven 1997 – vphl 1997). 

Lovens ikrafttræden var som følge af implementeringen af to direktiver Directive 

2004/39/EC ”Markets in Financial Instruments Directive” (herefter MiFID) og 

Directive 2006/73/EC (herefter gjennomføringsdirektivet) samt en forordning 

Regulation No 1287/2006 (herefter gjennomføringsforordningen). Tilpasningerne ansås 

så store, jævnfør NOU 2006:3, i detaljeringsgrad og målsætning omkring 

harmonisering, med store ændringer til følge, hvorfor en ny lov var mest 

hensigtsmæssig selv om verdipapirhandelloven 1997 hovedsagligt opfylder formålene, 

som direktiverne bygger på.
1
 

 

Direktiverne og reguleringen er en del af de tiltag, som skal gennemføres for at skabe et 

reelt indre marked for finansielle tjenester med et højt niveau af investorbeskyttelse, 

jævnfør Financial Services Action Plan 1999.
2
 

 

Ikke mindst finansinstitutioners rådgivningspligt blev detaljeret i verdipapirhandelloven 

og verdipapirforskriften. 

 

Bankklagenemnda
3
 har fået et øget antal sager til udtalelse omkring rådgivning og også 

underretsdomstolene har behandlet indtil flere rådgivningsspørgsmål. Højesteret har 

                                                 

1
 NOU 2006:3 pkt. 1.1.6 s.15 

2
 European Commission (1999) s. 3 

3
 Bankklagenemnda Årsrapport 2009. s. 1 og 6.  Behandlede i 2009 186 klager (22 pct) omkring 

rådgivning mens i 2008 119 klager (16 pct). Endvidere er indkommet 1350 klager omkring strukturerede 

produkter, der afventer Røeggen dommen.  Bankklagenemnda og Forsikringsklagenemnda blevet 
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derimod endnu ikke anvendt eller udtalt sig om verdipapirhandelloven i forbindelse 

med investeringsrådgivning. 

 

Den næste sag omkring rådgivningsansvar og produktegenskaber, der forventes at 

komme til bedømmelse i højesteret er Røeggen dommen.
4
 Røeggen dommen omhandler 

sammensatte produkter og investeringsrådgivning. Investeringen er foretaget i år 2000 

og skal derfor bedømmes i forhold til verdipapirhandelloven 1997. Pt. er sagen desuden 

anket og skal først behandles i lagmannsretten fra den 23. august 2011.
5
 Eventuel 

afgørelse i højesteret må derfor lade vente noget på sig. Det er naturligvis også uafklaret 

om en eventuel højesteretsdom alene konkret vil vurdere sagen under 

verdipapirhandelloven 1997 eller også vil komme med føringer omkring 

verdipapirhandelloven. 

 

Finanstilsynet
6
 har også markeret sig omkring udtalelser i forhold til rådgivning, som 

løbende offentliggøres bl.a. på hjemmesiden.
7
 

 

Ikke kun i Norge har diskussionen omkring rådgivning og finansinstitutioners pligter  

været oppe.  Hele EU og EØS området har måttet forholde sig til at tolke hvad 

direktiverne indebar. Committee of European Securities Regulations CESR blev pr. 1. 

januar 2011 afløst af European Securities and Markets Authority (herefter CESR før 1. 

januar 2011 og efter ESMA)
8
 har lavet hjemmeside med spørgsmål, udarbejdet flere 

skrivelser omkring forståelsen af MiFID mv.   

 

Den finansielle krise mv. viste, at der var yderligere behov for investorbeskyttelse og 

den 8. december 2010 offentliggjorte således European Commission (herefter 

                                                                                                                                               

administrativt sammenlagt til Finansklagenemnda, men har fortsat to separate nemnda. Betegnelsen 

Bankklagenemnda - BKN vil derfor fortsat blive anvendt.  

4
 Oslo tingrett dom avsagt 15. juni 2010 (herefter Røeggen dommen) 

5
 Domstolene (2011) 

6
 Finanstilsynet skiftede 21. december 2009 navn fra Kredittilsynet (herefter Kredittilsynet før 21. 

december 2009 og efter Finanstilsynet) Finanstilsynet (38/2009)  

7
 http://www.finanstilsynet.no/  

8
 Kfo 1095/2010 EU  

http://www.finanstilsynet.no/


 3 

kommissionen) et høringsnotat omkring revidering af specielt MiFID direktivet 

2004/39/EC.
9
 Revideringen er generelt skærpende, samtidigt som revideringen forsøger 

at reducere uklarheder i forhold til de nuværende implementerede direktiver. Tidsplanen 

er ikke endelig lagt, men ifølge hjemmesiden er planen, at ændringerne skal vedtages i 

2011.
10

  

 

Rådgivning i forhold til kunder og finansielle instrumenter er således et vigtig juridisk  

spørgsmål med stort fokus, og et område hvor retstilstanden desuden ændrer sig løbende 

i disse år.  

1.2 Problemstilling  

Opgavens formål er at drøfte med udgangspunkt i verdipapirhandelloven og andre 

retskilder rådgivningsansvaret og tærsklen for brud på verdipapirhandelloven ved 

investeringsrådgivning  samt forsøge at trække nogen linjer fremover . 

 

Opgaven vil løbende forsøge at definere centrale begreber og deres omfang i relation til 

investeringsrådgivning og investorbeskyttelse. Drøftelserne vil forsøge at vise nogen af 

de svære vurderinger, der må gøres i forhold til begreberne herunder tolkning op imod 

MiFID.  

    

Drøftelsen vil desuden fokusere på om ansvaret og tærsklen er forskellig afhængig af  

produktets kompleksitet herunder skillet mellem ikke-komplekse og komplekse 

produkter. 

 

Endvidere drøftes om ansvaret og tærsklen er den samme for alle ikke-profesjonelle 

kunder ved investeringsrådgivning i forhold til ovenstående og betydningen af  

kundekategoriens store spændvidde. 

 

Begås der brud på verdipapirhandelloven vil der på et overordnet niveau blive drøftet 

hvornår bruddet medfører et erstatningsmæssigt ansvar. 

                                                 

9
 European Commission (2010) 

10
 European Commission (2011)b 
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Centrale afgørelser, der belyser en eller flere problemstillinger vil blive brugt løbende, 

når det findes relevant igennem opgaven. 

1.3 Sprog 

Opgaven vil blive skrevet på dansk dog således, at ved retsbegreber vil blive anvendt de 

norske begreber, som anvendes i verdipapirhandelloven, for eksempel forskrift, ikke-

profesjonelle og profesjonelle kunder mv.  

Direktivhenvisninger vil være på engelsk, da arbejdssproget i kommissionen primært er 

engelsk. Engelsk udgave er dermed den oprindelige og sandsynligvis mest præcise 

ordlyd, selvom også dansk er officielt sprog.  

1.4 Afgrænsning 

Opgaven vil fokusere på investorbeskyttelse/rådgivning i forhold til ikke-proffesionelle 

kunder. Det forudsættes, at rådgivningen er rettet mod kunder bosiddende i Norge. 

 

Selvom vægten vil lægge på ikke-profesjonelle kunder, vil vurderinger i forhold til 

profesjonelle kunder og kvalifiserte modparter blive behandlet, når det kan 

perspektivere problemstillinger i forhold til ikke-profesjonelle.    

 

Problemstillinger omkring rådgivning via agenter eller andre finansinstitutioner vil ikke 

blive behandlet. 

 

Områder som markedsinfrastruktur og markedets gennemsigtighed som bedste resultat 

ved udførsel af ordrer vil ikke blive behandlet.  

 

Interessekonflikter vil kun blive behandlet i forhold til krav om informationspligt. 

 

Ordreformidling vil generelt ikke blive behandlet, men vil dog nævnes i enkelte 

relationer som modsætning til handel med rådgivning. 

 

Organisatoriske bestemmelser vil alene blive berørt kort i forhold til kvalifikationer til 

rådgivere og interessekonflikter.  
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Forhold omkring Compliance og intern risikostyring vil ikke blive behandlet. 

 

Aktiv forvaltning vil heller ikke blive behandlet. 

 

Verdipapirhandellovens prospektregler i kapitel 7 vil ikke blive behandlet. 

 

Problemstillingerne vil blive behandlet ud fra at verdipapirhandelloven er lex specialis 

loven, og andre love som kjøbsloven, avtaleloven som kan supplere vil ikke blive 

behandlet. 

1.5 Retskilder og juridisk metode  

Opgaven vil blive udarbejdet på grundlag af retskilder fra ind - og udland. Retskilder vil 

i stort omfang være norske retskilder, men også udenlandske retskilder vil blive anvendt 

som følge af at verdipapirhandelloven er en norsk implementering af MiFID direktivet . 

 

Retsanvendelsen vil blive vurderet på grundlag af ordinær juridisk metode. 

 

Direktiver på det finansielle område behandles som udgangspunkt efter en særlig 

høringsproces, Lamfalussy-processen. Processen bygger på fire niveauer, som alle er 

relevante i forhold til tolkning af norsk ret. For eventuelt mere om processen se 

Finansdepartementets hjemmeside.
11

 

 

Selvom Norge formelt anvender det dualistiske princip omkring implementering af 

folkeret, og verdipapirhandelloven ikke har en forrangsbestemmelse som f.eks. 

menneskeretsloven, følger det af bl.a. retspraksis
12

 at norsk lov skal tolkes i 

overensstemmelse med de direktiver som danner baggrund, jævnfør 

presumptionsprincippet.  

 

                                                 

11
 Finansdepartementet (2011) 

12
 F.eks. Finanger I Rt 2000 s. 1811 
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MiFIDs overordnede målsætning og hensyn taler ligeledes stærkt for loyalitet i forhold 

til tolkningen af MiFID, såfremt området er omfattet af sit saglige virkeområde, og må 

hovedsageligt ses som et direktiv som må harmoniseres fuldt ud. Virkeområdet må dog 

vurderes konkret.
13

 MiFID har dog en række bestemmelser, som kræver at national 

lovgivning gennemfører direktivets bestemmelser fuldt ud; ”en rekke av de 

bestemmelser i direktivet som angir visse prinsipper verdipapirforetak skal forholde sig 

til, er ment som fullharmoniserte bestemmelser”.
14

  Det må antages, at centrale 

standarder som investeringstjenesten rådgivning og god forretningsskik er indeholdt i 

disse fuldharmoniserede bestemmelser. 

 

Undtagelser vil være hvis et land har stærke grunde til at afvige med national 

lovgivning. Art. 4 i gjennomføringsdirektivet stiller strenge vilkår for at afvige 

direktivets bestemmelser. Norge har ikke afveget for nærværende.
15

  

 

Finansdepartementet ligger til grund at implementeringen af MiFID vil videreføre og til 

dels styrke de hensyn som har ligget til grund for verdipapirhandelloven 1997.
16

 

 

Lovkilden er primært lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007, som er norsk 

implementering af MiFID.  

 

Verdipapirhandelloven varetager de samme hensyn som verdipapirhandelloven 1997, 

men verdipapirhandellovens regler er langt mere omfattende og detaljeret.
17

  

Specielt kravet til god forretningsskik, bygger på samme standard
18

 og praksis fra 

verdipapirhandelloven af 1997 må derfor antages fortsat at have betydning. 

 

Loven er suppleret af verdipapirforskriften, som implementerer 

gjennomføringsdirektivet. 

                                                 

13
 Ot.prp. nr.34.(2006-2007) pkt. 3.3. s. 32 

14
 Ot.prp. nr.34 (2006-2007) pkt. 3.3. s. 32 

15
 European Commission (2011)a 

16
 Ot.prp. nr.34 (2006-2007) pkt. 1.1 s.11 

17
 Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) pkt. 1.2 s. 13 og pkt. 7.3.5 s. 104-105 

18
 Ot.prp. nr.34 (2006-2007)  pkt. 7.3.5 s. 104 
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De vigtigste forarbejder er NOU 2006:3 Om markeder for finansielle instrumenter 

Gjennomføring av MiFID og transparencydirektivet og Ot.prp. nr. 34 (2006-2007).  

 

Der foreligger, som nævnt i indledningen, endnu ikke højesteretspraksis på området 

efter at den nye verdipapirhandelloven er vedtaget, men nogen retspraksis fra 

lagmannsretten og tingretten, som derfor vil blive anvendt efter behov, selvom disse 

domme ikke har samme retskildeværdi som højesteretspraksis.  

 

Da der er foreligger få domme på grundlag af verdipapirhandelloven, vil retspraksis fra 

verdipapirhandelloven 1997 blive brugt til at supplere. Vurderingen i Ot.prp. nr. 34 om, 

at verdipapirhandelloven er en videreføring af verdipapirhandelloven 1997, er ikke  

prøvet af højesteret, hvorfor vurderingerne vil have en grad af skøn omkring, at 

standarden reelt ikke er ændret i verdipapirhandelloven sammenholdt med 

verdipapirhandelloven 1997.  

 

Andre retskilder får derfor også relativ større vægt i hvert fald indtil retstilstanden er 

afklaret af domstolene.  

 

Dette gælder f.eks. Finansklagenemnda,
19

 som er bankers eget klagenævn og drives 

indenfor rammen af Finansavtalelovens § 4. Aftalevilkårene omkring sagsbehandling 

mv. samt vedtægter skal forelægges Kongen i Statsråd til godkendelse. Det følger af 

Finansavtalelovens § 4, at både bank og forbrugerside skal være repræsenteret. I praksis 

er Bankklagenemnda
20

 ved hver sag repræsenteret af fem personer, to personer fra 

Forbrugerrådet og 2 personer fra næringssiden samt ledet af en neutral jurist med stor 

kompetence på området. 

 

                                                 

19
 Jævnfør www.finansklagenemnda.no : Forsikringsklagenemnda og Bankklagenemnda blev pr. 1. juli 

2010 slået sammen til Finansklagenemnda. Afhængig af sagstypen bliver sagerne dog fortsat afgjort i 

separate nemnda .  Bankers rådgivningsansvar vil fortsat blive varetaget af en del af Finansklagenemnda 

kaldet Bankklagenemnda. Betegnelsen Bankklagenemnda (BKN) vil derfor fortsat blive anvendt ved 

omtale af afgørelser.  

20
 Finansklagenemnda (2011) s.5 
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Bankklagenemndas formål er at behandle tvister som opstår mellem finansinstitutioner 

og deres kunder. Kun privatkunders aftaleforhold behandles. Tvister baserer sig kun på 

skriftelighed. Det underliggende skriftlige materiale offentliggøres normalt ikke.  

Nemndas store antal sager betyder også et tidspres for at få sagerne afgjort. 

 

Såfremt udtalelsen går den anklagede finansinstitution imod, skal finansinstitutionen  

indenfor 30 dage give besked til sekretariatet hvis udtalelsen ikke følges. 

I praksis følges næsten alle afgørelserne, og disse vil derfor ofte medføre en ændret 

branchestandard. Nemnda afgjorde 186 sager om investeringsrådgivning i 2009 og kun 

4 blev ikke fulgt.
21

 Afgørelser i kundens favør udgjorde dog alene 11 sager.
22

 

  

Retskildevægten af Bankklagenemnda’s afgørelsen bedømmes ikke entydigt. 

Hagstrøm mener, at Bankklagenemnda’s afgørelser har ”atskillig rettskildeverdi”.
23

 

Overordnet tilsiger den alsidige sammensætning af nemnda, at der bliver truffet 

forsvarlige udtalelser.  Retskildeværdien må ikke mindst tillægges vægt, hvis afgørelsen 

om retsspørgsmålet er åbent eller uklart under gældende ret, og hvis der er truffet en 

serie afgørelser på området. Hagstrøm henviser også til en afgørelse i højesteret Rt. 

1984 s. 248, som trækker i samme retning. Så længe højesteret eller lovgiver ikke har 

afgjort et retsspørgsmål, må afgørelser med dissens kunne opfattes som to ”rigtige” 

afgørelser indenfor rammen af gældende ret.
24

 

 

Tilsvarende Gulating lagmannsrett dom RG 2008 s.1362 tillægger Bankklagenemnda’s 

afgørelser vægt; ”Bankklagenemndas praksis både generelt, og nemndas avgjørelse i 

nærværende sak, har betydning”.
25

   

Oslo tingrett tillægger derimod ikke Bankklagenemnda’s praksis vægt i Røeggen 

dommen; ”Det foreligger ikke noen praksis i Bankklagenemnda av slik varighet og 

                                                 

21
 Bankklagenemnda (2010) s. 2  

22
 www.finansklagenemnda.no egen optælling 

23
 Hagstrøm (2000) s. 11 

24
 Hagstrøm (2000) s.10  

25
 RG 2008 s. 1362  (s. 1367) 

http://www.finansklagenemnda.no/
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styrke at retten behøver å ta hensyn til den. Uttalelsen i Rt. 1984-248 på side 258, om 

grunn til å legge vekt på praksis i et slikt fagorgan, har ingen vekt i denne sak”.
26

 

 

 Norges Fondsmeglerforbunds Etiske råd er tilsvarende en brancheorganisation, som 

udtaler sig om konkrete sager og tilsvarende uden afgørelserne har nogen formel 

myndighed. Etisk Råd har dog ikke hjemmel i Finansavtaleloven § 4 og vedtægter mv. 

forelægges ikke Kongen i Statsråd. 

 

Rådet behandler kun en begrænset del af finansinstitutioners mulige tvister nemlig sager 

om rådgivning og gennemføring af ordrer. Langt de fleste sager afvises på grund af 

manglende retslig interesse eller forældelse. I 2010 tilhørte 32 sager denne kategori, 2 

sager nåede parterne til enighed, 4 sager hvor klager ikke fik medhold og en sag hvor 

klager fører frem.
27

  

 

Retskildemæssigt må Bankklagenemnda vægtligges med lidt mere vægt som følge af 

lovhjemmel og Kongen i Statsråd forelægges vedtægter mv. end Etisk Råd. Begge har 

dog en værdi i at dette er branchernes egne organer og udtalelserne generelt følges.  

 

Verdipapirhandelloven  har en del forvaltningspraksis fra Finanstilsynet i form af 

rundskrivelser, halvårlige informationsseminarer, offentliggjorte brev mv.  

 

Finanstilsynets praksis tillægges i praksis stor vægt ikke mindst som følge af, at der 

ikke foreligger højesteretspraksis på området.  Finanstilsynet foretager primært 

konkrete tilsyn hos finansinstitutioner og rapporterer.  Disse rapporter er offentlige 

tilgængelige og forventes, at branchen læser og forholder sig til. Endvidere giver 

Finanstilsynet nogen mere generelle føringer bl.a. gennem seminarer. 

 

Enkelte udtalelser fra Finansdepartementet har også haft stor betydning. 

  

                                                 

26
 Oslo tingretts dom av 25. mai 2010 s. 21 

27
 www.NFMF.no. Egen optælling 

http://www.nfmf.no/
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Der er endnu ikke udkommet norsk litteratur, men skrevet nogen artikler, som vil blive 

anvendt når det findes relevant gennem opgaven. 

 

Der er udkommet enkelte udenlandske bøger, hvoraf en vil blive anvendt. 

 

Brancheorganisationer har retskildeværdi i kraft af sine argumenter og vil blive anvendt 

som supplement. 

2 Hvad forstås ved ”investeringsrådgivning” og begrebets omfang  

Forståelse af verdipapirhandellovens begreb ”investeringsrådgivning” er helt centralt, 

for ikke enhver rådgivning, som i henhold til ordlyden er at anse som 

investeringsrådgivning er dækket af begrebet i henhold til verdipapirhandelloven. 

 

Vigtigheden og hensigten omkring øget investorbeskyttelse ses helt overordnet af, at  

investeringsrådgivning i modsætning til under verdipapirhandelloven 1997, er blevet en 

investeringstjeneste, som kræver koncession vphl § 9-1 og vphl § 2-1 første led. 

Udviklingen må ses som en skærpelse.  

 

Investeringsrådgivning er endvidere en tjeneste i verdipapirhandelloven og MiFID hvor 

der er krav om omfattende vejledningspligt. 

 

Rådgivning defineres i vphl § 2-4 første led i samsvar med definitionen i MiFID art. 4 

nr. 1 (4) og gjennomføringsdirektivet art 52. 

Tre vilkår kumulative vilkår er gældende:  

 ”Personlig anbefaling til en kunde” 

 ”om en eller flere transaksjoner” 

 ”i bestemte finansielle instrumenter” 

 

Definitionen er således relativ snæver. 
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Initiativet kan være enten kundens eller finansinstitutionens, dette har ikke betydning. 

Ved ”personlig anbefaling” til en investor skal rådgivningen tage udgangspunkt i den 

konkrete kundens forhold og må afgrænses mod generelle investeringsanbefalinger.
28

 

Dette må også følge implicit af når vphl § 2-4 sammenholdes med vphl § 10-11 fjerde 

led ”som egner seg for kunden”. Se mere om egnethed under punkt 7.  

 

Dette følger også af Ot.prp. nr. 34’s kommentarer omkring investeringsrådgivning, der 

kendetegnes ved ”at de må tilpasses de personlige forhold ved den enkelte investor”
 
.
29

 

Af gjennomføringsdirektivet art. 52 fremgår dette direkte af ordlyden ”That 

recommendation must be presented as suitable for that person or must be based on a 

consideration of the circumstances of that person”. 

 

En vigtig pointe for at skelne mellem at give information og rådgivning/anbefaling er  

”advice requires an element of opinion on the part of the adviser”.
30

  

 

Rådgivning om investeringsstrategier på generel basis om f.eks. aktier, valutakurser 

eller lignende hører derfor udenfor definitionen af rådgivning i henhold til 

verdipapirhandelloven.  

 

CESR anfører, at et vigtigt hensyn er at en personlig anbefaling er en objektiv standard 

”accepting the importance of objective standards”.
31

Standarden skal tage udgangspunkt 

i hvordan en gennemsnitsinvestor opfatter rådet eller en gennemsnitsperson, som 

overværer rådgivningen vil opfatte rådgivningen ”if the recommendation is put forward 

in such way that a reasonable observer would view it as being based on a consideration 

of a client’s circumstances or presented as suitable then……..this amounts to 

investment advice”.
 32

 

 

                                                 

28
 Ot.prp. nr.34 (2006-2007) pkt. 4.5 s. 51 

29
 Ot.prp. nr.34 (2006-2007) pkt. 7.3.5 s.106 

30
 CESR (2009)b s. 6 

31
 CESR (2009)a s. 6 

32
 CESR (2010) s. 6 
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Hvis finansinstitutionen implicit eller eksplicit anbefaler at instrumentet skal købes, 

sælges, ombyttes mv. skal altid det altid anses som en personlig anbefaling.
33

 

 

Rådgivning om ikke at købe et bestemt finansielt instrument til en bestemt investor 

anses også for at være en personlig anbefaling jævnfør CESR ”any advice that relates to 

particular financial instruments – whether or not transaction ultimately go ahead – could 

be considered as investment advice under MiFID”.
34

    

 

Ligeledes gennemgang og vurdering af en kundes nuværende specifikke portefølje af 

finansielle instrumenter skal anses som en anbefaling.
35

 

 

Rådgivning kan godt være flere finansielle instrumenter, jævnfør ordlyden ”om en eller 

flere transaksjoner” vphl § 2-4 første led, så længe det specificeres  konkret hvilke 

instrumenter det gælder. Dette følger også af CESR.
36

  

 

Endvidere skal rådgivningen være knyttet  til ”bestemte finansielle instrumenter”, 

hvorved må afgrænses mod mere generelle investeringsråd som allokeringsanbefalinger 

i forhold til aktivklasser, geografisk spredning mv.
37

 Et råd som ikke er relateret til 

bestemte finansielle instrumenter er ikke et investeringsråd i verdipapirhandellovens og 

MiFID’s termer. 

3 Finansielle instrumenter 

Idet definitionen af investeringsrådgivning i verdipapirhandelloven gælder finansielle 

instrumenter, er forståelsen af begrebet vigtigt. 

                                                 

33
 CESR (2009)b s. 6 

34
 CESR (2009)b s. 9 

35
 CESR (2009)b s. 9 

36
 CESR (2009)b s. 10  

37
 Ot.prp. nr.34 (2006-2007) pkt. 4.5 s. 51 
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3.1 Hvad forstås ved ”finansielle instrumenter” og begrebets omfang 

Ikke alle produkter som i dagligdag tale anses som finansielle instrumenter, kommer ind 

under verdipapirhandellovens definition f.eks. kommanditselskabsandele (KS).
38

 

Omfanget af finansielle instrumenter må dog antages at blive udvidet fremover enten 

direkte eller indirekte, som følge af stigende krav om investorbeskyttelse, for eksempel 

sammensatte indskud på særvilkår.
39

  

 

Ikke mindst sammensatte produkter har været genstand for diskussion i Norge og 

udlandet.
40

  Sammensatte produkter kendetegnes ikke som et finansielt produkt, hvis 

der indgår indskudsdel, men har generelt de samme risici tilsvarende finansielle 

instrumenter og sælges i stort omfang til ikke-profesjonelle kunder.  

 

I Norge blev der pr. 1. marts 2008 indført en ændring af forskrift, forskrift om 

opplysningsplikt, sammensatte  prod. (2008),
41

 hvor rådgiveransvaret blev underlagt 

verdipapirhandellovens kapitel 10 med enkelte undtagelser. Herved kom sammensatte 

produkter i Norge hurtigt under den samme retslige standarden omkring god 

forretningsskik og rådgivning.  

 

Finansielle produkter er defineret i vphl § 2-2 ud fra bestemmelsen MiFID art. 4 nr. 1 

(17) som viser til Annex I Section C. 

 

Vphl § 2-2 første led definerer de overordnede grupper, mens vphl § 2-2 andet til femte 

led præciserer yderligere grupperne. 

 

Definitionen i verdipapirhandelloven sætter ingen begrænsninger i forhold til salg 

indenfor de forskellige kundekategorier i henhold til ordlyden. 

 

                                                 

38
  NOU 2006:3 pkt.  2.5.2.3 s. 33 

39
 European Commission ( 2010) pkt .  7.1.2  s. 52 

40
 Ofte kaldet PRIPS (Packaged Retail Investment Products).Se for eksempel European Commission ( 

2011)c 

41
 Forskrift om opplysningsplikt, sammensatte prod. (2008) 
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3.2 Hvad forstås ved ikke - og komplekse produkter og deres forskelle? 

Verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften underopdeler således finansielle 

produkter i ikke-komplekse og komplekse produkter, jævnfør vphl § 2-2 første led og 

værdipapirforskriften § 10-19. 

 

Verdipapirforskriften anvender ordlyden ikke-komplekse produkter og definerer de fire 

kumulative vilkår i §10-19 (a) til (d).   

Sammenholdes vphl § 2-2  første led med verdipapirforskriften § 10-19 (a) til ( d) ses 

det, at ikke-komplekse produkter  enten vil være indeholdt i en af de tre hovedgrupper 

”omsettelige verdipapirer”,  ”verdipapirfondsandeler”,  ”pengemarkedsinstrumenter” 

eller produktet kan være ikke-komplekst som følge af at de fire kriterier i 

verdipapiropskriften er opfyldt. 

Når bl.a. finansinstitutioner skal vurdere et specifikt produkt i forhold til om det er ikke-

komplekst, kan dette være præget af en del omveje gennem loven og dels også svære 

skønsmæssige betragtninger, for eksempel unoterede aktier. 

Vurderes produktet i forhold til vphl § 2-2 er det karakteristiske  for disse tre 

hovedgrupper vilkåret om ”som kan omsettes på kapitalmarkedet”, jævnfør vphl § 2-2 

andet led.  

Ud fra ordlyden betyder dette, at der ikke er materielle krav til omsættelighed til de 

produkter, der direkte kan henføres til ikke-komplekse produkter efter denne paragraf.  

NOU 2006: 3 er lidt uklar i sine kommentarer, idet det dels anføres specifikt for aktier 

at ”Nærmere bestemt er det ikke et uttrykkelig krav om omsettelighet knyttet til 

strekpunkt én om aksjer og andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer” 
42

 og dels 

”Utvalget legger til grunn at omsettelighet på kapitalmarkedet er et inngangsvilkår for 

at et finansielt instrument skal anses som omsettelig verdipapir. Dette inngangsvilkåret 

må således være oppfylt både for aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer”.
43

 

Gyldendal Rettsdata i note til vphl § 2-2 har tolket dette som om der ikke for aktier er 

                                                 

42
 NOU 2006:3 pkt. 2.5.2.3 s. 33 

43
 NOU 2006:3 pkt. 2.5.2.3 s. 33 
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noget ubetinget krav til aktier omkring omsættelighed i norsk lov.
44

  Norges 

Fondsmeglerforbund har i sit informationsnotat, som branchen kan anvende i det 

omfang de ønsker, lagt til grund at alle produktgrupperne skal omsættes på et ”regulert 

marked”.
45

 Dette tilsvarer formuleringen MiFID art. 19 (6) ”regulated market”.  

”Regulated market” er et langt strengere vilkår end krav om omsættelighed. 

Tilsvarende i Norge er ”Regulert marked” defineret i lov om regulerte markeder av 29. 

juni 2007 (herefter børsloven - børsl) børsl § 3 første led jævnfør vphl § 2-3 tredje led. 

Multilaterale faciliteter  (MHF) er ikke inkluderet i ”regulert marked”, men er defineret 

særskilt i vphl § 2-3 fjerde led.  

Ved ”regulert marked” er der krav om at markedet har ”regelmessig omsetning” og 

finansinstitutionen ”beslutter opptak” omkring handel i finansielle instrumenter. 

Tilsvarende krav er der ikke til MHF. 

Sammenholdes dette er der meget der taler for, at unoterede aktier ikke automatisk kan 

anses som ikke-komplekse produkter, men skal vurderes efter verdipapirforskriften § 

10-19, og her vil skønsvurderingen  specielt skulle vurdere vilkår b). Handel på MHF 

må dog vurderes at opfylde vilkåret  om, at produktet rask skal kunne afhændes eller på 

anden måde realiseres til offentlig tilgængelig kurs.  Dette stemmer også overens med 

CESR.
46

  Dette vil være en skønsmæssig vurdering, hvor finansinstitutionen naturligt 

vil være den nærmeste til at have bevisbyrden omkring et produkts kategorisering eller 

en enkelt udstedelse. 

Finansinstitutioner har ikke krav om at sikre, at der altid stilles priser i de produkter de 

sælger. Derimod i forbindelse med rådgivning af det finansielle instrument må de 

vurdere omsætteligheden op i mod om produktet egner sig for kunden og er i 

overensstemmelse med investeringsformålet. Mere om egnethed under punkt 7. 

  

Komplekse produkter er derimod ikke defineret positivt i loven tilsvarende MiFID eller 

gjennomføringsdirektivet. 

                                                 

44
 Michaelsen Gyldendal Rettsdata (2011) vphl §2-2 note 21 

45
 NFMF (2007)a s.1 

46
 CESR (2009)a s. 9    
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Komplekse produkter er dels specifikt negativt defineret i verdipapirforskriften § 10-19 

(a) med henvisning til vphl § 2-2 første led nr. 4 og andet led nr. 3 i forhold til 

produkter, dels negativt defineret i forhold til andre karakteristika jævnfør 

verdipapirforskriften § 10-19  (b) til (d). Finansielle produkter, som ikke opfylder alle 

kumulative vilkår for ikke-komplekse produkter, er at anse som et komplekst produkt. 

 

Vphl § 2-2 første led nr. 4 angiver hovedgruppen ”derivater”, mens femte led nærmere 

definerer derivater. 

 

Endvidere angiver verdipapirforskriften § 2-1, som gennemfører 

gjennomføringsforordningen art. 38, nærmere detaljer om ”varederivater” og ”andre 

instrumenter”.  

 

Spændvidden for komplekse produkter er stor fra standardiserede futures til derivater 

indeholdende optionselementer, der afhænger af illikvide indeks.  

 

Likviditeten og omsætteligheden kan være stor for derivater som toneangivende 

børsnoterede futures, der omsætter milliarder og prisfastsættes sikkert hver dag. Disse 

produkter kan således isoleret set godt opfylde vilkåret for ikke-komplekse produkter 

jævnfør verdipapirforskriften § 10-19 (b).  

 

I modsætning findes specialtilpassede derivater eller produktpakker hvor der indgår 

specialtilpassede derivater i OTC marked,
47

 som normalt ikke  omsættes eller kan være 

svært omsættelige.  

 

Tilsvarende omkring vilkåret ”ikke innebære faktisk eller potentiell forpliktelse ….. 

utover utgiften ved at erverve instrumentet” verdipapirforskriften § 10-19 ( c ) vil f.eks. 

købte optioner isoleret set opfylde vilkåret.  Potentielt tab er dog som oftest gældende 

for derivater. Disse produkter er karakteriseret ved, at kunden spekulerer i fremtiden og 

derfor ofte ikke betaler noget for produktet ved aftaleindgåelsen, men senere enten en 

eller flere gange. Kunden kender aftalevilkårene men ikke forpligtelsen i beløb. Denne 

                                                 

47
 OTC markedet d.v.s  handel Over The Counter i modsætning til handel på børs/reguleret marked  
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typen af produkter kan dog kombineres med løbende sikkerhedsstillelse, således at 

investor ikke pludselig skal indbetale et meget stort beløb.   

 

Spørgsmålet om kompleksitet handler endvidere om, hvorvidt en gennemsnitlig ikke-

profesjonell kunde enkelt kan forstå de risici, der er forbundet med investering i det 

pågældende finansielle instrument  og tilgængeligheden for offentlig information 

omkring produktets karakteristika, jævnfør verdipapirforskriften § 10-19 (d). 

Strukturerne vil generelt være mere komplekse for komplekse produkter med de mere 

specialtilpassede produkter, og adgangen  til offentlig information omkring disse 

produkter vil være svært tilgængelige.  Billedet er dog heller ikke her unuanceret, idet 

f.eks. strukturen på en enkel futures generelt  må antages at kunne forstås af en ikke-

profesjonel kunde.   

 

Forskrift om opplysningsplikt, sammensatte  prod. (2008) angiver, at 

verdipapirforskriften § 10-19, der definerer ikke-komplekse produkter ikke er 

gældende. Af Kredittilsynets rundskrivelse 4/2008 fremgår det også, at sammensatte 

produkter er komplekse produkter ”Sammensatte produkter vil være å anse som 

komplekse instrumenter, da disse instrumentene blant annet inneholder et 

derivatelement”.
48

 

 

Det ses at opdelingen af ikke-komplekse og komplekse produkter primært er fastsat ud 

fra om produktets struktur er let forståelig og om det kan omsættes på et kapitalmarked. 

 

Andre risici som kreditrisiko, likviditetsrisiko mv. er tilsvarende vigtige, men har ingen 

klar relation i forhold til opdelingen. 

 

Dette gælder f.eks. virksomhedsobligationer, som er kategoriseret som ikke-komplekse 

produkter uanset at disse har stor kreditrisiko som alene afhænger af udsteder og har 

desuden ofte lav likviditet. Alle UCITs fonde er kategoriseret som ikke komplekse 

produkter uanset, at fondene har lov til at investere i forskellige derivater som for 

                                                 

48
 Finanstilsynet (2008)  s. 3  
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eksempel optioner, som er svære at forstå. Disse fonde er på den anden side deltaljeret 

reguleret af lov om verdipapirfond av 12. juni 1981, hvilket bør beskytte investor. 

 

Lovgivningen både i EU og i Norge har tilsyneladende fokuseret på at løse 

udfordringerne i forhold til bestemte produkter, i stedet for at anvende mere tid på at 

vurdere principper herunder opdelingen af ikke-komplekse og komplekse produkter. 

For eksempel har European Banking Federation (EBF)  udtrykt, at de ikke tror at  

opdelingen fremmer investorbeskyttelsen ”Whilst the EBF supports the focus that 

MiFID gives to investor protection and more specifically, to the protection of retail 

investors, the Federation does not however believe that the distinction between 

“complex” and “non-complex” instruments is helpful for this purpose”.
49

 Kravene bør i 

stedet udtrykke risikoniveauet ”should in principle also take account of products’ 

risk levels”.
50

 De ressourcer der allerede er lagt på grund af denne opdelingen gør det 

dog svært at fjerne opdelingen igen.  

 

Jeg er enig i denne vurdering, og mener at det for en investor vil give mere beskyttelse 

og bedre rådgivning uden opdeling, men baseret på den konkrete  vurdering. 

 

Afgrænsningen mellem ikke - komplekse og komplekse produkter er ikke fuldstændig 

klar og nemt tilgængelig. Opdelingen viser heller ikke en klart hvilke risici kunden 

tager ved investering i produktet. Initialinvesteringen vil normalt være større ved 

investeringen af ikke-komplekse produkter end komplekse produkter. Kunden har dog 

her et loft for tabet i modsætning til mange derivater.  

 

3.3 Betydningen af ikke-komplekst eller komplekst produkt   

Finansielle instrumenter underopdeles ikke i ikke-komplekse og komplekse produkter 

ved investeringsrådgivning, men er defineret i relation til tjenesten ordreformidling vphl 

§ 2-1 første led  1. og vphl § 10-11 sjette led. Opdelingen må dog ud fra en 

formålstolkning omkring investorbeskyttelse i forhold til verdipapirhandelloven og 

                                                 

49
 EBF (2009) s.2  

50
 EBF (2009) s.2 
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direktiverne, der ligger til grund, anses også at have betydning som vurderingskriterium 

for investeringstjenesten rådgivning. I tillæg når lovgiver har lagt til grund at ikke-

komplekse produkter kan sælges uden rådgivning og uden at vurdere kundskab og 

erfaring, må det også antages at have betydning ved tærsklen ved rådgivning. Ved salg 

af komplekse produkter uden rådgivning er der derimod krav om 

hensiktsmessighetstest, det vil sige vurdering af kundens kundskab og erfaring, vphl § 

10-11 femte led og verdipapirforskriften § 10-17. Kravet til omfanget af  rådgivning og 

oplysningspligten må derfor som hovedregel afhænge af om produktet er et ikke-

komplekst eller komplekst.  

 

Jeg har ikke fundet vurderinger omkring dette i Norge, men et af Danmarks største 

advokatfirmaer Beck-Bruun har udtalt ”Vi forudser, at sondringen mellem komplekse 

og ikke-komplekse produkter i MiFID-reglerne i praksis vil føre til en skærpet 

ansvarsbedømmelse for pengeinstitutterne, når de rådgiver om investering i komplekse 

produkter i forhold til ikke-komplekse produkter”.
51

 

 

Dette støttes også af vphl § 10-11 fjerde led og verdipapirforskriften § 10-16, der 

foreskriver krav om egnethedstest til at vurdere de enkelte transaktioner, det vil sige en 

materiel vurdering af kundens forhold sammenholdt med instrumentet. 

 

Dette fremgår også eksplicit af forskrift om opplysningsplikt, sammensatte prod. 

(2008), der meget detaljeret foreskriver hvilke oplysninger den finansielle institution er 

forpligtet til at oplyse og rådgive om ved salg af sammensatte produkter. 

 

Forarbejderne behandler ikke nærmere betydningen af om produktet er ikke-komplekst 

eller komplekst i forhold rådgivning, men lægger alene op til en konkret skønsmæssig  

vurdering af produktet.
52

 

 

Selvom ikke-komplekse produkter kan sælges uden rådgivning og lovgiver har derved  

karakteriseret dem som mindre risikofyldte omkring vurderingen om 

                                                 

51
 Advokatfirmaet Beck- Bruun (Danmark) (2010) s.3 

52
 Ot.prp. nr.34 (2006-2007) pkt. 7.3.5 s. 105 
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investorbeskyttelse kan det ikke sidestilles med alle investorer har gennemtænkt, om 

han/hun er villig til at tabe hele investeringsbeløbet. 

 

Finansinstitutionen har her et selvstændigt ansvarlig for at vurdere om denne 

risikoprofil er egnet for kunden.  

 

Her må rådgivningen, som jeg ser det, skelne mellem kundens kundskab og 

investeringsformål, hvor investeringens løbetid og risiko kommer ind. Finanskrisen har 

vist at for at opfylde målet omkring investorbeskyttelse må ikke mindst kreditrisiko 

klart fremgå ved rådgivningen også af ikke-komplekse produkter. Er investor f.eks. klar 

til at tabe op til det indskudte beløb ved for eksempel aktier? Mere om egnethed under 

punkt 7. 

4 Kundekategorisering 

Verdipapirhandellovens opdeling af kunderne i kundekategorier angiver på overordnet 

niveau hvilken beskyttelse kunden har krav på. 

4.1 Hvad forstås ved kundekategorisering og begrebets omfang? 

Opdelingen i kundekategorier er forskellig for henholdsvis fysiske og juridiske 

personer. 

  

Verdipapirhandelloven inddeler overordnet kunder i ikke-profesjonelle og profesjonelle 

kunder, jævnfør verdipapirforskriften § 10-1 og § 10-2.
53

  

 

Ikke-profesjonelle har krav på den højeste beskyttelse.  

 

Kundekategorien ikke-profesjonelle er negativt afgrænset i forhold til juridiske 

personer, hvorfor afsnittet starter med at drøfte kendetegnene for profesjonelle. 

 

                                                 

53
” Kvalifiserte motparter” er en undergruppe til profesjonelle kunder jævnfør vphl § 10-14 andet led. 
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Juridiske personer kan blive som profesjonelle kunder på to måder. Profesjonelle 

personer kan være såkaldt ”fødte” profesjonelle ud fra objektive kriterier, hvoraf mindst 

to vilkår skal opfyldes verdipapirforskriften § 10-2 (b). Juridiske personer med 

virksomhedsnøgletal, der er mindre er at anse som ikke-profesjonelle.  

 

Det er karakteristisk for disse ”fødte” profesjonelle, at der i princippet ikke forudsættes 

kundskab om produkterne. 

 

Selvom der naturligvis ofte vil være en sammenhæng mellem en virksomheds størrelse 

og dens kundskab om finansielle instrumenter, er sammenhængen ikke åbenlys klar.  

En virksomhed, der er dygtig til sin primære virksomhed, behøver ikke tilsvarende være 

det i relation til finansielle instrumenter.  

 

Dette er også rettens vurdering i Fokus Bank dommen afsagt i Oslo tingrett i  

maj 2010; ”Flere av dem har vis seg som dyktige og profesjonelle i en 

ervervsvirksomhet som har innbrakt dem millioner i avkastning. Men dette innebærer 

ikke at de av den grunn kan kategoriseres som profesjonelle i egenskap av 

finansinvestorer”.
54

 Her må det naturligvis erindres, at dommen ikke tager 

udgangspunkt i verdipapirhandellovens definition af profesjonelle, men en mere 

skønspræget tilnærmelse til begrebet, idet dommen bygger på verdipapirhandelloven  

1997. Selve ræsonnementet mener jeg dog stadig er korrekt.   

 

Fødte profesjonelle kunder kan i dag naturligt anmode om at blive behandlet som ikke-

proffesjonelle, men har i dag selv primært ansvaret for at vurdere behovet. Dette følger 

af MiFID Bilag ll; ”It is the responsibility of the client, considered to be a professional 

client, to ask for a higher level of protection when it deems it is unable to properly 

assess or manage the risks involved”. God forretningsskik gælder dog også for 

professionelle. 

 

                                                 

54
 Oslo tingrett s dom av  25. mai  2010 s. 46  
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Endvidere kan ikke-profesjonelle personer anmode om omklassificering, såfremt de 

opfylder 2 af 3 andre kriterier verdipapirforskriften § 10-4. 

 

Vilkårene er her en kombination af objektive verdipapirforskriften § 10-4 (a) og (b) og 

mere skønsmæssige subjektive vurderinger i verdipapirforskriften § 10-4 (c) omkring, 

at kunden minimum skal have arbejdet i den finansielle sektor i en stilling, der kræver 

kundskab om de relevante finansielle instrumenter.  

 

Proceduren følger af verdipapirskriften § 10-5 første led.        

 

Finansinstitutionen må kun følge anmodningen hvis den ”med rimelig sikkerhet” kan 

fastslå, at kunden har den nødvendige kundskab og erfaring til at forstå de finansielle 

instrumenter og transaktioner der er tale om jævnfør verdipapirforskriften § 10-5 tredje 

led. 

 

Endvidere skal finansinstitutionen ”treffe alle rimelige tiltak” verdipapirforskriften § 

10-5 andet led for at sikre, at kunden reelt opfylder kravene i verdipapirforskriften § 10-

4. 

 

Begge udtrykkene er skønsmæssige, men må forstås som at finansinstitutionen må 

opføre sig forsvarligt. 

 

Fysiske personer er per definition ikke-professionelle, men kan tilsvarende juridiske 

personer anmode om at blive profesjonelle i henhold til verdipapirforskriften § 10-4. 

Verdipapirforskriften § 10-5 gælder også tilsvarende for fysiske personer. 

 

I forhold til kundekategorien ikke-profesjonelle vil disse vilkårene i 

verdipapirforskriften § 10-4 kunne anvendes til vurderingen af hvor ”professionel” 

kunden er indenfor kundegruppen ikke-profesjonelle. Kunder der opfylder disse 

kriterier, selvom de ikke har bedt om blive omklassificeret, må dog normalt forventes at 

have kundskab og kendskab til produktet. De objektive vilkår må dog suppleres med en 

konkret vurdering. 
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Det følger også af MiFID at juridiske og fysiske personer, som ikke er profesjonelle er 

ikke-profesjonelle.
55

     

 

Erfaren investor i et produkt betyder ikke automatisk, at kunden er erfaren i alle 

finansielle produkter. En kunde kan således godt være profesjonell i relation til nogen 

produkter, mens ikke-profesjonell i forhold til andre.  

 

Dette fremgår også af ordlyden i MiFID, der i Bilag II skriver at når finansinstitutionen 

indgår aftale med professionelle, det vil sige lavere beskyttelse end ikke-proffesjonelle,  

er der krav om at ”Such agreement should specify whether this applies to one or more 

particular services or transactions, or to one or more types of product or transaction”  

(min fremhævning). 

 

Kundekategoriseringen i forhold til enkelt produkter styrker  direktivets grundlæggende 

princip om at investeringsbeslutningen  og egnethedstesten skal bygge på den enkelte 

investors forudsætninger. 

 

4.2 Betydningen af kundekategori   

Verdipapirforskriften § 10-7 angiver hvilke paragraffer, som ikke får anvendelse for 

profesjonelle og derved modsætningsvis er gældende for ikke-profesjonelle. 

   

Hverken interessekonflikter, god forretningsskik, informationspligten eller  

egnethedstesten er undtaget og alle pligterne får derved anvendelse på både ikke-

profesjonelle og profesjonelle. Bestemmelserne om interessekonflikt, god 

forretningsskik og informationspligten gælder i princippet fuldt ud, mens 

egnethedstesten er mindre omfattende for profesjonelle. 

 

Kundekategoriens betydning ved rådgivning i relation til egnethedstesten, er knyttet til 

tre grundvilkår; kundskab og erfaring, finansiel situation og investeringsformål. 

Mere om egnethed og vilkårene under punkt 7. 

                                                 

55
 MiFIDs Art. 4 1 12) og  Bilag II 
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Finansinstitutioner, der yder investeringsrådgivning for ikke-profesjonelle, er pligtig til 

at afdække alle tre vilkår, hvilket betyder at ikke-profesjonelle har det højeste niveau af 

beskyttelse. 

 

Omkring beskyttelsen af ”fødte” profesjonelle lægges det til grund, at kunden har 

kundskab og erfaring samt finansiel bæreevne. 

  

Det vil sige at finansinstitutionen kun skal vurdere egnethed i forhold til 

investeringsformål. I forhold til denne gruppe og ikke- profesjonelle er der således  stor 

forskel på investorbeskyttelsen. 

 

Omkring ikke-profesjonelle, der selv har ønsket at lade sig omklassificere til 

profesjonelle, foreligger der nogen retsusikkerhed,  som jeg ser det. 

Følges gennemføringsdirektivet  art. 35 i forlængelse af art. 19 (4) i MiFID vil en 

omklassificeret ikke-profesjonell til profesjonell alene miste beskyttelse i forhold til 

kundskab og erfaring. Tilsvarende følger af Vejledning til bekendtgørelse om 

investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (Danmark) og Casey.
56

 

Sammenholdes dette med verdipapirforskriften § 10-7, er der ikke skelnet mellem  

”fødte” professionelle og omklassificerede ikke-profesjonelle, der selv har anmodet om 

at blive profesjonelle kunder. 

Følges her verdipapirforskriftens ordlyd, mister en omklassificeret ikke-profesjonell 

kunde både beskyttelse i forhold til kundskab og erfaring samt finansiel situation. 

Som jeg ser det må MiFID her have forrang frem for den norske verdipapirhandellov 

med forskrift. MiFID er et totalharmoniseringsdirektiv, hvor Norge ikke kan vedtage 

andre regler end direktivet på de områder som er omfattet av direktivet.  Jeg har ikke 

kunnet finde at andre har behandlet problemstillingen. Ordlyden omkring den mistede 

beskyttelse i forhold til finansiel situation bør korrigeres både af lovgiver og domstole. 

 

                                                 

56
 VEJ nr. 87 §16 stk. 3 samt Casey (2009) s. 49
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Som ikke-profesjonel, der overvejer at lade sig omklassificeres vil denne 

problemstillingen dog alligevel kunne øge usikkerheden omkring dennes 

investorbeskyttelse, og pt. bør ikke-profesjonelle være ekstra forsigtige med at lade sig 

omklassificere. 

 

Finansinstitutioner, der rådgiver kunder som omklassificeres fra ikke-profesjonelle til 

profesjonelle, bør tilsvarende lade direktivets ordlyd være afgørende og alene lægge til 

grund at den omklassificerede kunde har kundskab og erfaring. 

 

Kommissionen har set, at investorbeskyttelsen ikke har fungeret i praksis for 

profesjonelle i forhold til komplekse produkter og foreslår vurdering af kundskab og 

erfaring også for profesjonelle.
57

 Kommissionen lægger ikke op til ændringer i forhold 

til de objektive kriterier. 

 

Omklassificerede ikke-profesjonelle har ikke tilsvarende problematik, idet de allerede 

er vurderet kvalitativt om de har den fornødne erfaring og kundskab ved 

omklassificeringen. Ændringen er dog ment at gælde begge grupper profesjonelle. 

 

Såfremt kommissionens forslag går igennem, vil det betyde at skellet mellem ikke-

profesjonelle og profesjonelle mindskes betragteligt. I forhold til rådgivning af 

komplekse produkter vil forskellen alene være at finansinstitutionen  ikke er pligtig til 

at indhente finansiel situation for ”fødte” profesjonelle. Idet disse produkter generelt 

kræver kreditbevilling fra finansinstitutionens side vil denne information generelt 

alligevel blive varetaget.  Ændringen må formodes at føre til, at meget få har interesse i 

at lade sig omklassificere fra profesjonell til ikke-profesjonell og kundekategoriens 

betydning formindskes. 

4.3 Nærmere om ikke-profesjonelle kunder 

Kundekategorien ikke-profesjonelle består af en stor spændvidde af kunder, fra en lille 

privat investor til en stor virksomhed, der er tæt på den objektive grænsen for 

profesjonelle.  

                                                 

57
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I Norge har specielt kommuner været genstand for diskussion omkring kundegruppen 

ikke-profesjonelle. I forbindelse med fem norske kommuners store tab på finansielle 

instrumenter købt af Terra Securities ASA udtalte Kredittilsynet, at kun kommuners 

forretningsvirksomhed i henhold til verdipapirforskriften § 10-2 (b) skulle medregnes  

ved vurderingen af om en kommune var at anse som profesjonell eller ikke-

profesjonell.
58

 Brevet angiver dog ikke hvordan den finansielle institution skal finde 

tallene for at vurdere kommunen efter disse kriterier.  I tiden efter med mange indslag 

ikke mindst i pressen skærpes kravet til tolkningen af kommuner yderligere.  Dette 

kommer ikke mindst frem i 2010 i rapporten efter Kredittilsynets gennemsyn hos 

Fondsforvaltning AS.
59

  

 

Kredittilsynet udtaler først ”Foretaket har klassifisert en kommune som profesjonell. I 

definisjonen av kvalifiserte motparter inngår "offentlige myndigheter", jf. vphl. § 10-14 

(2) nr. 8. Selv om ordlyden rent språklig sett også kan omfatte kommuner, fremgår det 

av lovens forarbeider (ot.prp. 34 (2006-2007) side 118) at kommuner og andre lokale 

myndigheter ikke er ment å inkluderes i dette begrepet. Denne tolkningen er også i 

samsvar med uttalelser fra EU-kommisjonen (MiFID Q&A spm. 83). Kommuner 

regnes således ikke som profesjonelle kunder etter vpf. § 10-2 (a)”.
60

 Derefter drøfter 

Kredittilsynet om verdipapirforskriften § 10-2 (b) kan anvendes på kommuner, men 

kommer nu til i modsætning til 2007 at det ikke kan være tilfældet, idet MiFID Annex 

II Section 1 (2) som ligger til grund for verdipapirforskriften § 10-2 (b) ikke gælder  for 

kommuner men for virksomheder. Der citeres fra MiFID Annex II Section 1 (2) ”Large 

undertakings meeting two of the following size requirements on a company basis”. I 

forlængelse deraf udtaler tilsynet “Betegnelsen “company basis” trekker i retning av at 

det er selskaper og ikke offentlige organer som reguleres av denne bestemmelsen. I 

samme retning trekker regnskapskriteriene som benyttes i vurderingen av om en kunde 

skal regnes som profesjonell”.
61

 Til sidst konkluderes ”Konklusjonen er etter dette at 
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 Finanstilsynet (2007) s. 6  

59
 Finanstilsynet (2010) s. 3-4 
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 Finanstilsynet (2010) s. 3-4 
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Finanstilsynet ikke kan se at kommuner kan regnes som profesjonelle kunder etter vpf. 

§ 10-2”.
62

 

 

Tyrhaug
63

 er enig i Finanstilsynets vurderinger i forbindelse med Terra Securities ASA 

og at kommuners kundekategori skal vurderes med udgangspunkt i kommunernes 

forretningsvirksomhed og vurderes efter verdipapirforskriften § 10-2 (b) og henviser i 

sin begrundelse til MiFID Q&A spm. 82. Artiklen er dog skrevet i 2008 og Tyrhaug kan 

også have ændret syn. 

 

I Danmark er kommuner reguleret i Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved 

værdipapirhandel af 30. september 2009 Kapitel 2 § 4 samt Bilag 1 og her er kommuner 

per default profesjonelle i dag.
64

 

 

Kommissionen lægger op til i sine forslag til direktivændringer, at kommuner skal være 

ikke-profesjonelle.  Dette begrundes med at der generelt har været usikkerhed omkring 

klassifikationen, og at kommissionen generelt ikke ser, at de har den fornødne 

ekspertise til at blive klassificeret som profesjonelle eller eventuelt kvalifiserte 

modparter ”Only the more experienced among them could be able to qualify for 

proffessional client status on-demand”.
65

 

 

Den nordiske brancheorganisation Nordic Securities Association (NSA) svarer mere 

overordnet, men mener at er der enkelte klart definerede grupper af kunder som f.eks. 

kommuner, som har behov for yderligere investorbeskyttelse skal man løse dette, men 

ikke ændre mere end nødvendigt på direktivet.
66
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Endvidere må det erindres at ikke-profesjonelle kunder også kan være profesjonelle 

kunder, der har ønsket at omklassificere sig fra profesjonell. Hvilken betydning denne 

omklassificering har for den erstatningsbetingende uagtsomhed  er svært at vurdere. 

  

Større finansielle institutioner, som har kunder i alle kategorierne, vil normalt ikke 

nægte kunden større beskyttelse.  Jævnfør verdipapirforskriften § 10-1 fjerde led 

fremgår det dog, at værdipapirforetagendet kan nægte at give sit samtykke til 

omklassificeringen.  

 

Verdipapirhandelloven er generelt ret detaljeret, men supplering fra retspraksis er  

nødvendig for at vurdere de mere skønsmæssige vurderinger.  For juridiske personer er 

praksis endnu mere tyndt, idet Bankklagenemnda ikke vurderer sager med juridiske 

personer.  

 

At kundekategorien ikke-profesjonelle bevæger sig hen imod en så stor gruppe, der har 

så forskellige forudsætninger gøre det svært at vurdere hvilken standard for 

investorbeskyttelse de enkelte reelt har. 

 

Fysiske personer vil fortsat have stor investorbeskyttelse, og retspraksis mv. må normalt 

antages at have stor overføringsværdi til andre sager. Forudsigeligheden for derimod 

juridiske personer kan blive svækket for denne gruppe, idet den enkelte kunde, der 

overvejer at anlægge sag, kan have svært ved at vurdere hvordan den juridiske person er 

”placeret” i dette store felt fra et lille selskab til en kommune som f.eks. Oslo og andre 

sagers overføringsværdi.  

 

En eventuel skærpelse overfor profesjonelle kunder kan dog antages at have generel 

smittende effekt også overfor ikke-profesjonelle.   

4.4 Kundekategorien i forhold til produktets kompleksitet 

Hverken verdipapirhandelloven eller verdipapirforskriften giver nogen begrænsning i 

salg af finansielle instrumenter i forhold til kundekategori. 
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Ses på ordlyden af vphl forskriften § 10-19 (d) af definitionen af ikke-komplekse 

produkter skal produktet ”forventes” at kunne forstås af ” en gennomsnittlig ikke-

profesjonell kunde”. Ud fra ordlyden må det kunne tolkes som en ikke-profesjonell 

kunde med viden udover gennemsnittet kan handle mere komplekse produkter end ikke-

komplekse produkter. Heraf kan det ikke tolkes som en ikke-profesjonell med viden 

større end gennemsnitlig kan forventes at forstå alle komplekse produkter, men i hvert 

fald nogen. Dette må vurderes af den finansielle institution ved en konkret skønsmæssig 

vurdering. Ved ordet ”gennomsnittlig” må forstås en form for objektiv forventning, til 

en person/virksomhed i forhold hvad man normalt kan forvente med hans/huns/dens 

baggrund. En leder af en finansafdeling f.eks. må forventes at have stort kendskab til 

finansielle instrumenter og risici. 

 

Jævnfør ”forventes” må her tilsvarende fortolkes, som at finansinstitutionen kan 

anvende en form for gennemsnitsforventning i forhold til kundskab. Det ligger ikke i 

ordlyden og kan ikke forventes at rådgiveren skal teste kunden omkring kundskab i 

forhold til det finansielle produkt ved regneeksempler eller lignende. 

 

Kredittilsynets rundskrivelse 4/2008 lægger en føring på, at tilsynet som hovedregel vil 

afskære finansinstitutioner fra at handle sammensatte produkter med ikke profesjonelle 

kunder; ”Kredittilsynet legger til grunn at en ikke-profesjonell kunde normalt ikke vil 

ha nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen ved sammensatte produkter” og 

”disse instrumentene blant annet inneholder et derivatelement og for øvrig ut fra 

produktets egenskaper ikke kan forventes enkelt å bli forstått av en gjennomsnittlig 

ikke-profesjonell kunde”.
67

 I forhold til ”gjennomsnittlig ikke-profesjonell kunde” 

antager jeg, at tilsynet sigter til betragtninger tilsvarende verdipapirforskriften § 10-19 

(d).  

Hvor langt udtalelserne kan generaliseres og ses som tilsynets generelle holdning til 

komplekse produkter og ikke-proffesjonelle kunder er uklart, men må i hvert fald ses 

som en generel instruks i forhold til sammensatte produkter. 
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Tyrhaug lægger også dette til grund ”neppe tvilsomt at den er ment som og oppfattet 

som - en generell instruks for utøvelsen av verdipapirforetakenes skjønn på dette 

området”.
68

 I forlængelse deraf udtaler Tyrhaug, at instruksen låser fast 

finansinstitutioners mulighed for at foretage en konkret vurdering i forhold til den 

enkelte kunde, som de anser at være et brud på principperne  i forhold til MiFID.  

 

Finanstilsynet følger denne restriktive holdning op i en pressemelding den 27. januar 

2011, hvor branchen roses for næsten intet salg af sammensatte produkter. Dette er 

konklusionen efter, at Finanstilsynet har lavet en omfattende undersøgelse af bankers 

salg af finansielle instrumenter. Dette ses af Finanstilsynet som en forbedring. Under 

overskriften i et afsnit ”Bankene har forbedret sig” udtaler Finanstilsynet  

”Hovedinntrykket er at utvalget av spareprodukter kjennetegnes av fravær av 

kompliserte spareprodukter”.
 69

 

 

Finanstilsynet udtaler sig ikke på generel basis, og vurderingen i forhold til ikke-

profesjonelles anvendelse af andre komplekse produkter, som for eksempel 

valutaprodukter, er ikke afklaret. 

 

MiFID bygger generelt på ansvar og pligter, men ikke forbud i forhold til finansielle 

produkter. Finansinstitutioner, der anvender de nødvendige ressourcer, har således i 

forholdet til direktivet et stort spillerum for salg af produkter. 

  

Kommissionens ændringsforslag
70

 i forhold til professionelle kunder og krav til vurdere 

kunderne i forhold til kundskab og erfaring ved komplekse produkter og derved et 

mindre skel mellem ikke-proffesjonelle og profesjonelle kunder, fremmer den konkrete 

vurdering som et princip endnu mere fremover. Jeg er derfor enig i Tyrhaugs  

betragtninger.   
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5 Krav til god forretningsskik 

God forretningsskik kendetegnes dels ved en overordnet norm for hele vphl § 10-11, 

jævnfør overskriften og dels en mere specifik standard i vphl § 10-11 første led.  

5.1 Hvad forstås ved ”god forretningsskik” og begrebets omfang 

Vphl §10-11 første led, gennemfører MiFID art. 19 første led og definerer  den 

generelle normen for god forretningsskik: 

 

”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”. 

 

”God forretningsskik” er en retslig standard, hvis indhold præciseres nærmere i andet til 

tolvte led samt værdipapirforskriften. 

 

Retsstandarden kan ikke kan anses som udtømmende reguleret og er ikke statisk, men 

kan ændre indhold over tid, som følge af for eksempel ændrede markedsmæssige og 

samfundsmæssige forhold.  Dette følger af paragraffens ordlyd ”herunder” samt ot.prp. 

nr. 34, men er en videreførsel af verdipapirhandelloven 1997 § 9-2.
71

 

 

Normen om at god forretningsskik ikke er udtømmende reguleret må ses i sammenhæng 

med MiFID art. 19 og gælder derfor specielt områder, som ikke er dækket af præcise 

direktivparagraffer. Ot.prp. nr. 34 henviser også til artiklen.
72

  

 

Finansdepartementet har i forbindelse med tilbagekaldelsen af Caveo ASA udtalt sig 

mere generelt om deres vurdering af  ”god forretningskik” i vphl § 10-11 første led samt 

andet og fjerde led.  
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Finansdepartementets udtalelser sker i forbindelse med at Caveo ASA har klaget over 

Kredittilsynets afgørelse af  24. juni 2008 om at tilbagekalde Caveos ASA’s tilladelse 

til at yde investeringstjenester jævnfør vphl § 9-4 (1) nr. 4 og 5. 

Kredittilsynet mener Caveo ASA har brudt tre normer med hjemmel i vphl § 10-11 

første led. Det gælder 

 ”Verdipapirforetaket skal tilby det beste av sammenlignbare produkter…. 

 Kostnadsstrukturen i produktet kan ikke redusere avkastningspotensialet 

vesentlig…… 

 Andelen av innbetalt beløp som tilfaller verdipapirforetaket må stå i et 

rimelig forhold til den merverdi verdipapirforetaket tilfører”.
73

   

 

Brudene er generelt sket ved salg af komplekse produkter alle rettet mod ikke-

proffesjonelle og  har derfor stor relevans.  

 

Finansdepartementet henviser først til, at MiFID kræver fuldharmonisering som 

tidligere behandlet. Paragraffen skal vurderes i lyset af EØS reglerne, der svarer til 

MiFID og gjennomføringsdirektivet samt de andre bestemmelser i loven, som har til 

hensigt at beskytte kunden. 

 

I udgangspunktet har finansinstitutioner en større pligt til at sætte kundens interesse 

foran sine egne end tidligere, som følge af formålet om at styrke investorbeskyttelsen. 

Finansdepartementet præciserer dog, at man ikke automatisk kan anse skærpet 

investorbeskyttelse til at gælde i alle henseender. Udtalelsen er i tråd med ot.prp. nr. 

34
74

 om en konkret vurdering må lægges til grund som tidligere omtalt.     

Verdipapirhandelloven 1997 kan på nogen områder have været på højde med ny 

verdipapirhandellov og måske endda på nogen områder gået længere. Dette specificeres 

dog ikke nærmere. 

 

Ses på ordlyden i vphl § 10-11 første led ”kundenes interesser…..ivaretas på beste 

måte” kan dette godt tale for at den finansielle institution skal tilbyde det finansielle 
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produkt, som objektivt set er det allerbedste for kunden, uanset forholdene, for at 

varetage kundens interesse ”beste måte”.  

 

Ifølge Finansdepartementet skal ””beste måte” ikke strekkes og tolkes så langt”.
75

  Etter 

departementets vurdering blir dette å trekke foretakets undersøkelses- og 

rådgivningsplikt for langt. Finansdepartementet kan ikke se at det er mulig å avlede en 

slik absolutt plikt ut fra verdipapirhandellovens krav til ””god forretningsskikk”, eller at 

dette er intensjonen i MiFID”.
76

 

 

”Beste måte” skal ses i lyset af vphl § 10-11 fjerde led omkring pligten til at indhente 

relevante oplysninger om kunden samt investeringsformål for at anbefale egnede 

produkter og afslå uegnede. God forretningsskik er varetaget, hvis finansinstitutionen 

har ” tilstrekkelig kunnskap om tilgjengelige produkter til å kunne foreta 

sammenligninger hva angår risiko, kostnader, forventet avkastning, likviditet mv., slik 

at foretaket har en kvalifisert oppfatning av hva som tilbys på markedet og dermed kan 

sikre kundens interesser på beste måte ved å tilby ett eller flere egnede produkter for 

kunden”.
77

  

 

Der kan derved ikke udledes en pligt til at tilbyde det objektivt bedste produkt. Der må 

være rom for en skønsmæssig vurdering om produktet er ”egnet” for kunden, jævnfør 

vphl § 10-11 fjerde led. Se mere om egnethed under punkt 7.  

 

Finansdepartementets vurdering af ”beste måte” må opfattes som om der ikke er pligt til 

at rådgive om konkurrerende produkter, men har finansinstitutionen ikke egnede 

produkter er den pligtig til at afstå fra rådgivning omkring egne produkter.     

Som behandlet tidligere kan nationale myndigheder ikke operere med egne regler og 

normer, på områder som er reguleret.
78

 Finansdepartementets tilpasninger til 

Kredittilsynets udtalelser må ses i dette lys.  
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76
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78
 Se eventuelt note 9  



 34 

 

Omkring normen om at omkostningerne og gebyrerne ikke væsentlig må reducere 

afkastningspotentialet, udtaler Finansdepartementet, at normen ikke indebærer andet 

end ”enn en presisering av det som allerede følger av første norm om at kunden skal 

tilbys det beste av sammenlignelige  produkter”.
79

 Pligten betyder, at finansinstitutionen 

skal tilbyde det bedste af sammenlignelige produkter og omkostningerne, som ikke 

reducerer potentialet væsentlig sammenlignet med andre produkter, og som også er 

egnet til at opfylde kundens investeringsformål. 

 

Det er de samlede omkostninger, der er relevante for kunden og som skal danne 

grundlag for vurderingen af om produktet er egnet, og om kunden tilbydes det bedste af 

sammenlignelige  produkter. 

 

Normen om rimelig forhold mellem andelen af indbetalt beløb som tilfalder 

finansinstitutionen, og tilførsel af merværdi  som finansinstitutionen tilfører, skal ses i 

sammenhæng med pligten til at informere om omkostninger og gebyrer som 

finansinstitutionen beregner sig ved udførsel af investeringstjenester. Dette følger af 

vphl § 10-11 andet led og verdipapirforskriften § 10-15 herunder ikke mindst kravet til 

at separat at angive omkostningerne. MiFID indeholder ingen materielle krav om 

maksimale absolutte størrelser.
80

 

 

Endvidere må rækkevidden af oplysningspligten tolkes indenfor rammerne at området 

er fuldharmoniseret. 

 

Finansdepartementet udtaler, at kravet til god forretningsskik kan få selvstændig 

betydning, såfremt prisoplysningspligten ”ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta de 

hensyn og interesser som plikten er ment å beskytte”.
81
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Normen, som jeg ser det, må også vurderes i forhold til investeringstjenesten, herunder 

rådgivning og produktets kompleksitet. Her har det derfor betydning om produktet er et 

ikke komplekst eller komplekst. Tærsklen omkring normen vil endvidere afhænge af 

om hvor svært det er for kunden at sammenligne tjenesten og omkostningerne hos andre 

udbydere.  

 

Ved rådgivning i modsætning til f.eks. ren ordreformidling vil kunden normalt ikke 

skulle betale separat for rådgivningen. Omkostningen pålægges indirekte ved købet af 

det finansielle instrument. 

 

Sammenholdes ovenstående må det forstås som om, at jo sværere det er at sammenligne 

omkostningerne mellem forskellige udbydere af finansielle instrumenter jo større er 

dels oplysningspligten og dels må der stilles et tillægskrav om forholdsmæssighed 

mellem pris på tjenesten og tjenesten der udføres, for at pligten til god forretningsskik 

er opfyldt. 

 

Verdipapirhandelloven kræver ikke, at finansinstitutioner skal oplyse hvilken provision 

den finansielle institution modtager fra udsteder samt sammenligne betalingerne med 

andre finansinstitutioner. 

 

Departementet anfører dog, at finansinstitutionen skal medtage disse omkostninger når 

den vurderer om det finansielle produkt er det bedste for kunden.
82

 Selvom således 

oplysningspligten er opfyldt ved salg af finansielle produkter, kan det at de indirekte 

omkostninger ikke medtages i vurderingen medføre brud på god forretningsskik. 

 

Ikke mindst forbrugeren indenfor ikke-proffesjonelle har et særligt behov for 

beskyttelse, og hvis prisoplysningspligten ikke er klar og forståelig for en ikke-

professionel kunde, kan vphl § 10-11 første led om god forretningsskik anvendes som 

en selvstændig norm.  
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Brud på normen om rimeligt forhold mellem indbetalt beløb og tilført merværdi under 

god forretningsskik skal også ses i lyset af interessekonflikter. Se mere om 

interessekonflikter under punkt 6.1. 

 

Hovedreglen er, jævnfør nedenfor, om ikke at indestå for bonitas, at finansinstitutionen 

ikke kan bære ansvaret for et produkts egenskaber, men lover en finansinstitution visse 

egenskaber, kan det alligevel anses som brud. 

 

Jævnfør afgørelsen fra NFMF 2007/9 bærer finansinstitutionen et ansvar for produktets 

egenskaber, hvor rådgiver lover at disse egenskaber er tilsikret. Mægler udtaler bl.a. at 

”dette er en sikker case” og ”denne her kommer du ikke til å tape på uansett”.
83

 

Her udtaler mægleren sig så kategorisk i forhold til kursudviklingen, at normerne om 

forsigtighed i investeringsrådgivningen er overtrådt.  Overtrædelsen er sket på trods af 

at ”Rådet legger til grunn at klager er å anse som profesjonell investor etter definisjonen 

i dagjeldende etiske normer § 2-1. Klager har vært aktiv i aksjehandel i flere år, og har 

deltatt i flere aksjeemisjoner av lignende karakter som denne”.
84

 

 

Hændelsen er fra februar 2007 det vil sige fra før verdipapirhandelloven trådte i kraft, 

og gælder overtrædelse af Norges Fondsmeglerforbunds etiske normer § 4-2 på dette 

tidspunkt,
85

 men professionsnormen anses forsat at være gældende og snarere skærpet 

siden verdipapirhandelovens ikrafttræden.   

Som jeg ser det er udtalelsen et eksempel på et forhold, som også kan dømmes særskilt 

under vphl § 10-11 første led, som brud på god forretningsskik.  
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6 Informationspligt- og oplysningspligten  

Informations- og oplysningspligten består overordnet af dels en kvalitativ 

informationspligt i forhold til selve rådgivningen samt en pligt til at informere om 

interessekonflikter. Interessekonflikter er reguleret i vphl § 10-10, mens de kvalitative 

pligter er en del af de pligter der er reguleret i vphl § 10-11.   

6.1 Oplysningspligten omkring interessekonflikter og dets omfang vphl § 10-

10 

Oplysningspligten i vphl § 10-10, der gennemfører MiFID art. 18, suppleres af 

verdipapirforskriften §§ 9-23, 9-24, 9-25 og 10-12 første led (h). 

 

Ved interessekonflikter forstås interessekonflikter ”mellom foretaket og kundene og 

kundene imellom” vphl § 10-10 første led.  Der ligger ingen begrænsninger i ordlyden, 

hvilket må forstås som, at oplysningspligten gælder alle interessekonflikter i 

finansinstitutionen både koncessionsbelagte tjenester og andre.  

 

Finanstilsynets rundskrivelse 17/2010 har udtrykt, at målet er at rådgivningen skal være 

forankret i hvad der tjener kunden bedst og ikke være påvirket af udenforliggende 

forhold for eksempel finansinstitutionens eller den enkelte rådgivers indtjening.
86

 

   

Oplysningspligten i vphl § 10-10 skal ses i sammenhæng med vphl § 9-11 første led 2. 

omkring organisering af virksomheden.
87

 

 

Verdipapirhandelloven kræver ikke et absolut forbud mod at udføre rådgivning hvis der 

foreligger interessekonflikt, men vphl § 9-11 første led nr. 2 pålægger 

finansinstitutionen  at være opbygget og organiseret så risikoen for interessekonflikter  

begrænses til et minimum. Direkte kobling mellem aflønning og kundens investeringer 

anses dog af Finansdepartementet og Finanstilsynet at være i strid med 

verdipapirhandelloven.
88
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Verdipapirforskriften § 9-24 regulerer retningslinjerne. Disse skal være skriftlige, 

jævnfør verdipapirforskriften § 9-24 første led, mens verdipapirforskriften § 9-24 andet 

led specificerer minimumskravene. 

De nærmere rutiner er angivet i verdipapirforskriften § 9-24 tredje led. Der pålægges 

tilsvarende en pligt til løbende at iværksætte tiltag for at minimere interessekonflikterne 

i verdipapirforskriften § 9-24 fjerde led. 

 

Pligten gælder at træffe ”rimelige forholdsregler” for at identificere 

interessekonflikterne, jævnfør vphl § 10-10 første led. Hvad som kan anses som 

rimelige forhåndsregler må vurderes konkret med udgangspunkt i finansinstitutionens 

virksomhed. Verdipapirforskriften § 9-24 første led specificerer pligten som ”tilpasset 

foretakets størrelse og organisering samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet”. 

Finansinstitutioner, som har koncession til at tilbyde forskellige investeringstjenester, 

vil normalt være mere disponerede for flere latente interessekonflikter  mellem 

finansinstitutionen og kunden og mellem finansinstitutionens kunder, sammenlignet 

med finansinstitutioner, der bare har koncession til at tilbyde en investeringstjeneste. 

 

Såfremt dette ikke er tilstrækkelig til at sikre kundens interesser på en betryggende 

måde, skal finansinstitutionen oplyse om dette vphl § 10-10 andet led. Der kan ikke 

indgås forretninger med kunden for kundens regning før kunden har fået sådanne 

oplysninger. Finansinstitutionen har således en varslingspligt omkring eventuelle 

interessekonflikter. 

 

Verdipapirforskriften § 9-23 detaljerer oplysningspligten med underpunkter a) til e). 

Finansinstitutionen skal identificere alle interesse konflikter, der kan være til skade for 

kunden. Identifikationen skal minimum vurderes mellem finansinstitutionen, tilknyttede 

personer eller en person som direkte eller indirekte er tilknyttet finansinstitutionen ved 

ydelse af investeringstjenester som investeringsrådgivning. 

Definitionen af tilknyttede  personer er reguleret i verdipapirforskriften § 9-1 c).  
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Interessekonflikterne kan både være økonomiske eller andre interesser. 

 

Verdipapirforskriften § 10-12 (h) stiller krav om at finansinstitutionen giver  en 

”kortfattet beskrivelse” om institutionens retningslinjer vedrørende interessekonflikter 

og henviser til § 9-24. På opfordring kan kunden bede om en mere udførlig beskrivelse. 

Beskrivelsen skal gives skriftlig. 

 

Dette må sammenholdes med verdipapirforskriften § 9-25, som gentager 

skrifteligheden, men desuden angiver, at informationen skal være tilstrækkelig 

detaljeret til, at kunden kan foretage et begrundet valg med hensyn til 

investeringstjenesten, for eksempel rådgivningen interessekonflikten relaterer sig til.  

Informationen skal tage hensyn til kundens professionalitet. Finansinstitutionen må 

derfor indenfor kundekategorien ikke-profesjonelle foretage en konkret vurdering i 

forhold til behovet for information. Så selv om verdipapirforskriften § 10-12 (h) alene 

kræver en kortfattet beskrivelse, må den have et kvalitativt indhold, der sikrer at kunden 

kan tage et begrundet valg. 

6.2 Informationspligten og dets omfang vphl § 10-11 

Finansinstitutioners informationspligt er reguleret i vphl § 10-11 andet og tredje led 

efter gennemføring af MiFID art. 19 (3) samt verdipapirforskriftens § § 10-9, 10-13 og 

§ 10-15. 

 

Pligten gælder både ”kunder og potentielle kunder” (herefter i dette afsnit benævnt som 

kunder). 

 

Det gælder overordnet, at al informationen skal være ”korrekt, klar og ikke villedende”, 

jævnfør vphl § 10-11 tredje led, hvormed må forstås, at informationen kunden modtager 

skal have en vis kvalitet. Det følger af samme paragraf, at  markedsføringsmateriale 

tydeligt skal angives som dette for at give en kunde klar besked om, at dette er 

”salgsmateriale” fra finansinstitutionens side.    
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Informationspligten er en ubetinget pligt jævnfør ordlyden ”skal” jævnfør vphl §10 -11 

andet led. Det følger tillige af samme paragraf, at pligten skal opfyldes ved at give 

”relevante opplysninger i en forståelig form”. 

Formålet er at kunden skal være ”i stand til å fatte en informert investerings- 

beslutning”. Finansinstitutionen skal sikre at kunden ”i rimelig grad”  er i stand til at 

forstå arten og risikoen, som er knyttet til investeringstjenesten.  Pligten må som 

hovedregel kunne vurderes ud fra en gennemsnitlig kunde objektivt set og tilpasset 

indenfor kundekategorien i hvert fald for ikke-komplekse produkter, jævnfør 

verdipapirforskriften § 10-19 (d). Jævnfør ordlyden og sammenholdt med formålet 

omkring ansvaret omkring egnethedsstesten jævnfør vphl § 10-11 fjerde led, er 

agtsomheds- og omsorgspligten rimelig streng. 

 

Verdipapirforskriften detaljerer pligterne opdelt på henholdsvis 

markedsføringsmateriale, verdipapirforskriften § 10- 9, som ofte fremvises først og 

bagefter selve de konkrete anbefalinger om finansielle instrumenter, og 

investeringsstrategier, verdipapirforskriften § 10- 9. Generelt er det vigtigt at 

informationen er afbalanceret og hensigtsmæssig. 

 

Informationspligten i forhold til den finansielle institution, vphl § 10-11 andet led 1., 

gælder specielt omkring, at finansinstitutionen skal oplyse hvilke tilladelser de har til at 

drive finansiel virksomhed herunder tjenesten rådgivning. 

 

I henhold til vphl § 10-11 andet led 2. skal institutionen informere om de finansielle 

instrumenter og strategien, herunder risikoen knyttet til disse. De nærmere krav 

detaljeres i verdipapirforskriften § 10-13. Vejledningen skal tilpasses instrumenttype, 

kundens professionalitet og kundskabsniveau.  

 

Kundens professionalitet må dels forstås ud fra kundekategorien og dels niveauet 

indenfor kundekategorien ikke-profesjonelle. 

Sammenholdes dette med egnethedstesten, hvor profesjonelle forventes at have 

kundskab og erfaring, betyder dette direkte, at informationsniveauet bliver størst for 

ikke-profesjonelle. Vejledningen må dog tilsvarende vurderes konkret.   
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Informationspligten medfører også, at finansinstitutionen har en pligt til at advare 

omkring relevante risici ”advarsel om risiko forbundet med investeringer i de aktuelle 

instrumenter eller de foreslåtte strategier” verdipapirforskriften §10-13 første led  og 

detaljeres i a) til d) samt andet til femte led . 

 

Forskriften kan ikke anses som udtømmende, men må holdes op imod formålet i vphl 

§10-11 andet led.  

 

Indgår lånefinansiering skal virkningen af dette præciseres, samt risikoen for at tabe 

hele investeringen verdipapirforskriften § 10-13 (a). 

 

Endvidere skal der informeres om hvordan produktet er udsat for prisbevægelser  

(prisvolatiliteten,) herunder specifikke begrænsninger på det relevante marked, for 

eksempel begrænset likviditet, verdipapirforskriften § 10-13 (b). 

 

Informationspligten stiller også krav om, at oplyse om investeringen kan indebære 

faktiske eller potentielt supplerende forpligtelser  udover indbetalingen for at erhverve 

instrumenterne, verdipapirforskriften § 10-13 (c). 

 

Eventuelle krav om løbende at stille sikkerhedsstillelse (marginkrav) skal også oplyses, 

som kan være gældende for komplekse produkter, verdipapirforskriften § 10-13 (d). 

 

Såfremt et finansielt instrument består af to eller flere forskellige finansielle 

instrumenter og den samlede risikoen er højere end risikoen knyttet til de enkelte 

komponenter, skal finansinstitutionen give en dækkende beskrivelse af instrumentets 

enkeltkomponenter, og hvordan disse påvirker den samlede risiko, verdipapirforskriften 

§ 10-13 tredje led.   

 

Der er dog ikke krav i verdipapirhandelloven til at prospektet skal vise alle mulige 

konsekvenser. Dette anføres også i BKN 2010-144 ”Et prospekt skal beskrive faktorer 

for verditap/-gevinst, men det stilles ikke krav om alle mulige konsekvenser skal 
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opplistes, ei heller når et prosjekt består av en stor del fremmedkapitalfinansiering. Det 

har heller ikke været bransjestandard å gjøre dette”.
89

  

 

Vphl § 10-11 andet led 3. giver finansinstitutionen pligt til at oplyse om hvilke 

handelspladser den anvender, for eksempel børser. 

 

Oplysningspligten omkring omkostninger og gebyrer angives i vphl § 10-11 andet led 4.  

og suppleres med verdipapirforskriften  § 10-15. 

 

Finansinstitutionen skal enten angive de samlede omkostninger, som kunden skal 

betale, eller grundlaget for beregningen med en deltaljeringsgrad så kunden selv kan 

regne efter, jævnfør verdipapirforskriften § 10-15 første led (a). Ved eventuelt 

omkostninger i udenlandsk valuta skal valutakursen angives jævnfør, 

verdipapirforskriften § 10-15 første led (b) eller andre relevante forhold jævnfør 

verdipapirforskriften § 10-15 første led (c) og (d). 

 

Jævnfør Finansdepartementets udtalelser i forbindelse med Caveo ASA er der ingen 

krav til absolutte størrelser, men normen må relativiseres til at jo større omkostningerne 

er i forhold til tilførsel af merværdi jo tydeligere må dette kommunikeres til kunden, og 

omkostningsniveauet må altid være indenfor kravene til egnethed.   

 

Informationen, jævnfør MiFID  art. 19 nr. 3, kan gis i et standardiseret format. NOU 

2006:3 viser til at informationen for eksempel kan formidles gennem 

finansinstitutionens forretningsvilkår eller gennem standardformuleringer møntet på den 

aktuelle situation.
90

  

  

Selv om informationen i stort omfang formidles igennem standardinformation, skal den 

tilpasses den enkelte kunde i forbindelse med rådgivningen for at opfylde formålet om, 

at investor har rimelig mulighed for at forstå risikoniveauet for investeringstjenesten.  

Tilsvarende gælder tiden kunden trænger for at sætte sige ind i informationsmaterialet.  
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6.3 Informationspligten i forhold til ikke-proffesjonelle kunder 

Kravet til at informationen skal være ”korrekt, klar og ikke vildledende”,  jævnfør vphl 

§ 10-11 tredje led, må sammenholdes med kundekategorien. Overfor ikke-

proffesjonelle kunder skal finansinstitutioner have en ekstra høj agtsomhed omkring 

informationen. Udgangspunktet er jo netop for denne gruppe, at kundskabsniveauet og 

erfaringen ofte er lille og kravene til informationen er derfor streng. 

 

Henset den store spredning i ”professionalitet” indenfor kundekategorien ikke-

profesjonelle gør, at kravene til informationen naturligvis må tilpasses den enkelte 

investor både indholds- og tidsmæssigt. De mere professionelle har naturligt ikke 

samme krav og behov for information, og trænger kortere tid til at sætte sig ind i 

materialet, end dem med ingen eller meget lille erfaring og kundskab. 

 

Kunden skal på den anden side have tid til at gennemgå dokumentationen. Dette følger 

af Finanstilsynets rundskrivelse 15/2006 som fortsat er gældende; ”Kunden bør gis 

tilstrekkelig med tid til selv å vurdere produktet, herunder gjennomgå den skriftlige 

informasjon som er framlagt, før bindende avtale inngås”.
91

 

 

I forlængelse deraf har Bankklagenemnda i flere sager udtalt, at det er vigtigt at kunden 

får tid at sætte sig ind i informationsmaterialet og investeringsbeslutningen derfor 

normalt ikke skal tages i første møde. Skærpende omstændigheder er lånefinansiering 

og komplicerede produkter. Dette gælder f.eks. udtalelsen BKN 2007-003; 

”Bankklagenemnda har i en rekke saker uttalt at god bankskikk tilsier at 

forbrukerkunden bør gis tid til nødvendige overveielser før en avtale inngås som gjelder 

en etter kundens forhold betydelig pengeplassering. Det innebærer at 

investeringsbeslutningen som hovedregel ikke bør tas i løpet av den første samtalen 

som blir gjennomført. Når investeringen helt eller delvis skal finansieres ved 

låneopptak, antas kravet til informasjon og betenkningstid å skjerpes, særlig dersom det 

er tale om kompliserte produkter, selv om innskuddet garanteres tilbakebetalt ved 

bindingstidens utløp. Det er særlig viktig å sikre god informasjon siden lånekostnadene 
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blir betydelige, og dermed fordrer god avkastning av innskuddet for at transaksjonen 

skal bli lønnsom”.
92

 

 

Bankklagenemnda har i flere sager, for eksempel BKN 2010-140 og BKN 2010-144, 

lagt til grund, at når prospektet eller lignende materiale indeholder den relevante 

information, og kunden har underskrevet på at have modtaget dette, så forventes kunden 

også at være i stand til at sætte sig ind i materialet. Måden materialet præsenteres på kan 

jeg ikke se er vurderet, det vil sige vurderingen om informationen relativiseres til den 

enkelte kunde og er tilpasset den enkelte kundes kundskabsniveau, kommer ikke klart 

frem i disse afgørelser eller andre jeg har gennemlæst.   

 

I forlængelse deraf, sammenholdes informationspligten under verdipapirhandelloven 

med finansinstitutionens selvstændige ansvar om at vurdere egnethed, samt at kunden 

skal have tiltro til rådgivningen er tilpasset kundens kundskabs- og erfaringsniveau og 

investeringsformål (risikovilje), synes det i endnu højere grad, at denne 

agtsomhedsnorm er mild.   

 

BKN 2010-132 for eksempel, handler i korte træk om en 76 årings investering i 

unoterede aktier i et ejendomsselskab Eiendomsinvest I AS med en investeringshorisont 

på 10-16 år.  

 

Der klages på to forhold, mangelfuld information samt, at investeringen ikke er i 

overensstemmelse med klagers investeringsformål. Omkring forholdet omkring klagers 

investeringsprofil omtales udtalelsen under punkt 7 om egnethed.  

Udtalelsen er vigtig, idet praksis omkring verdipapirhandelloven stadig er lille, og 

udtaler sig om to centrale områder i forbindelse med rådgivning og god forretningsskik. 

Udtalelsen er lidt speciel idet nemnda er delt. Retskildeværdien er lidt svækket på dette 

grundlag, men viser også noget om den usikkerhed og de forskellige vurderinger, der er 

knyttet til den ny verdipapirhandelloven. I forlængelse deraf  kan udtalelsen illustrere, 

som jeg ser det, to lidt forskellige vurderinger omkring  i hvor høj grad 

verdipapirhandelloven kan ses som en forlængelse af verdipapirhandelloven 1997 og 
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tidligere ulovfestet ret, eller om verdipapirhandelloven i hvert fald i nogen grad har 

styrket investorbeskyttelsen . 

 

Flertallet på tre mener ikke at banken kan bebrejdes, mens et mindretal på to mener 

klageren skal gives medhold. Både flertal og mindretallet lægger til grund overordnet, 

at en investeringshorisont på 10-16 år objektivt set ikke nødvendigvis er utilrådelig når 

der tages hensyn til klagerens alder klagers økonomi og andre investeringer. 

Udgangspunktet om at en investor har et selvstændigt ansvar for at sætte sig ind  i 

produktet når man investerer er der også enighed om.    

 

I forbindelse med vurderingen omkring mangelfuld information lægger flertallet  til 

grund, at banken ikke kan bebrejdes, at aftalen om køb af finansielle instrumenter gøres 

i første møde. Flertallet henviser til at Bankklagenemnda i en del tidligere sager har sagt 

at det er vigtigt  at ”Kunden bør gis tid til å områ seg og sette seg nærmere inn i det 

skriftlige informasjonsmateriale som måtte være tilgjengelig”,
93

 men når det 

forudsættes som her, at klager har en del erfaring og selv har taget initiativet til mødet,  

kan banken ikke bebrejdes. Fakta i udtalelsen oplyser ikke hvor lang tid klager har 

investeret. 

 

Selvom klager ikke når at læse alt materialet og informationsmaterialet indikerer et for 

lavt risikoniveau antages det ikke at have haft afgørende vægt. Flertallets konklusion 

siger at ud fra en helhedsvurdering ”ikke se at den aktuelle placeringen fremstår som 

utilrådelig for henne”.
94

 

 

Mindretallet lægger derimod til grund, at informationen er mangelfuld og delvis 

fejlagtig. Herved kan klager ikke ”være i stand til å fatte en informert 

investeringsbeslutning”
95

  hvor der refereres til vphl § 10-11 andet led sidste punktum. 

Mindretallet er enig i flertallet at risikoniveauet indikeres for lavt. Endvidere anføres at 

egnethedstesten er forkert, idet der er krydset af for investering i fast ejendom i stedet 
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for unoterede aktier, og informationsmaterialet, der er gennemgået under rådgivningen 

ikke informerer om at ejendommene skal belånes med 70-80 pct., som er essentielt for 

at vurdere investeringens risiko. Informationsmaterialet indeholder heller ikke 

oplysninger om honorarer til banken fra Eiendomsinvest I AS. Klager bør derfor gives 

medhold. 

 

Generelt har jeg jo ikke set det underliggende materiale, og dette gør naturligvis at mine 

kommentarer er behæftet med en del usikkerhed og vurderingerne kan være foretaget på 

et for snævert grundlag. 

Udtalelsen berører ikke kundekategoriseringen, men da fysiske kunder som 

udgangspunkt er ikke-profesjonelle, hvis de som bekendt ikke har bedt om 

omklassificering, lægges det til grund.  

 

Omkring bankens information omkring risiko er jeg under noget tvivl også kommet til 

at mindretallet efter min mening er den korrekte vurdering. Når banken sælger et 

finansielt produkt i første møde, må banken have et ekstra stort ansvar for at forklare og 

sikre at informationen er forstået. Banken er vidende om, at klager ikke har fået 

materialet inden mødet og er den professionelle part. Banken laver en del faktuelle fejl 

som indikerer et for lavt risikoniveau, sætter kryds ved forkert afkrydsning omkring 

produktet,  udgangspunktet om at belåne ejendommene med 70-80 procent vises ikke  

og der oplyses ikke om honorarer, som de modtager fra Eiendomsinvest I AS.  

Antallet af faktuelle fejl i informationsmaterialet, og at kunden ikke får tid til at 

gennemlæse materialet gør, at jeg mener mindretallet har ret. En person på 76 vil også 

helt naturligt have sværere ved at kapere meget information på kort tid end en yngre 

person og er ofte også mere autoritetstro.  

 

Flertallets og mindretallets vurderinger kan vel også anses i nogen grad at være et 

udslag af forskellige vurderinger omkring afvejningen mellem hvad der kan antages at 

være forestået af en gennemsnitlig ikke-profesjonelle kunde, verdipapirforskriften § 10-

19 (d) herunder kundens eget ansvar sammenholdt med vphl § 10-11 fjerde led om 

finansinstitutionens konkrete materielle vurdering omkring egnethed.    
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6.4 Informationspligten i forhold til produktets kompleksitet 

Som følge af at kravet som tidligere nævnt må tilpasses konkret til produktets 

kompleksitet, tilsiger dette at informationskravet stiger ved produkters stigende 

kompleksitet. 

   

Praksis omkring vurderinger omkring spørgsmål er dog sparsomt behandlet.  

 

Frostating lagmannrett dom af 18. oktober 2010 har dog nogen vurderinger i forhold til 

informationspligten og ved salg af komplekse produkter. Dommen bygger på 

Verdipapirhandelloven 1997, men kan muligvis alligevel give nogen føring som følge 

af at ansvaret generelt ikke antages at være ændret. 

 

Flertallet går her ganske langt i at acceptere at, selv om Fokus Bank ikke giver en 

struktureret og oversigtlig information, og delvis også giver forkert information,  

kommer der generelt rigtig information hen af vejen. Dommen giver investor et ganske 

stort ansvar i at følge op og sikre sig selv, at han har forstået produktet. Banken 

frifindes således. Rådgiveransvaret, herunder professionsansvaret, skal vejes op mod 

kundens ansvar for at selv at tage risiko for sine investeringsbeslutninger. Kunden 

indrømmer her at han ikke har læst den udleverede information, hvilket lagmannsretten 

tillægger stor vægt. Muligvis har Fokus Bank overholdt informationspligten, idet der er 

nogen usikkerhed og lidt divergerende meninger om informationsmaterialet.  

 

Mindretallet mener derimod investor ikke ”er ikke å betrakte som en profesjonell kunde 

i den forstand at han må forutsettes å kunne sette seg inn i og forstå beskrivelser av 

kompliserte finansielle produkter”.
96

 

 

Salget drejer sig om komplekse produkter i henhold til verdipapirhandelloven, men 

dommen forholder sig ikke til at hvis investor havde læst informationen om hvilken 

betydning den forkerte information havde.  Materialet angiver afkastet med 

forklaringsvariable, som kræver nogen forståelse for sandsynlighedsregning. Kunden 

har ingen finansiel skolegang. 
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Relateres dommen til verdipapirhandelloven hvor salg af komplekse produkter uden 

rådgivning kræver hensigtsmessighetstest, må det antages, som tidligere nævnt, at 

informationspligten skærpes for disse produkter. Vurderet i forhold til 

verdipapirhandelloven mener jeg, at resultatet burde have været et andet. 

 

Oplysningspligten er allerede i dag er ganske omfattende, men kommissionen lægger i 

forbindelse med revision af direktivet op til en yderligere skærpelse og udvidet løbende 

informationspligt til både ikke-proffesjonelle og proffesjonelle for komplekse 

produkter. Kunderne skal informeres inden transaktionen indgås om forskellige 

risikoscenarier for at se hvordan det påvirker indtjenings- og tabsbilledet. I forlængelse 

deraf, skal kunderne modtage løbende opgørelser, som viser indtjenings- eller 

tabsbilledet herunder informere ved større markeds- og risikoændringer, således at 

kunderne hurtigere kan reagere på ændrede indtjenings- eller tabssituationer ”a general 

obligation for firms holding clients financial instruments to inform the clients in a 

timely manner when material modifications in the situations in the financial instruments 

occur”.
97

 

 

Fremover kan således den ovenfor refererede udtalelse fra Banklagenemnda BKN 

2010-144 blive modificeret noget.  

7 Egnethedstesten 

Formålet med egnethedstesten er at afdække om det finansielle produkt er egnet for 

kunden og er dermed sidste trin inden finansinstitutionens anbefaling.   

7.1 ”Egnethetstest” og dets omfang  

For at sikre at rådgivningen er egnet for en investor er finansinstitutionen pligtig til at 

foretage en ”egnethedstest” i henhold til vphl § 10-11 fjerde led og verdipapirforskriften 

§ 10-16 og § 10-18. Forpligtelsen består af tre dele. Dels skal der indhentes nødvendige 
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oplysninger om kundens kundskab og erfaring fra det relevante investeringsområde, 

dels skal der indhentes nødvendige oplysninger om kundens finansielle situation, og 

dels skal der indhentes oplysninger om investeringsformålet. Undersøgelserne foretages 

for at sætte ”foretaket i stand til å anbefale den investeringstjeneste og de finansielle 

instrumenter som egner seg for vedkommende”, vphl § 10-4 fjerde led sidste punktum. 

Opfylder kunden ikke de kumulative vilkår kan den finansielle institution derved ikke 

yde rådgivning. 

 

Finansinstitutionen pålægges således en aktiv absolut pligt til at fremskaffe visse 

oplysninger. Dette følger af at der ikke, jævnfør ovenfor, er anledning til at anbefale 

uegnede råd, og suppleres af verdipapirforskriften § 10-16 fjerde led idet hvis den 

finansielle institution ikke får de krævede oplysninger ”skal foretaket ikke …… gi råd 

til kunden om investeringstjenester eller finansielle instrumenter”.  Pligten må dog også 

ses i sammenhæng med ”nødvendige opplysninger” i vphl § 10-11 fjerde led i forhold 

til at give et egnet råd.  

 

På grundlag af de fremskaffede oplysninger skal finansinstitutionen selvstændigt 

vurdere om den kan anbefale det finansielle produkt ved rådgivning.  Egnethedstesten 

er en materiel vurdering af kundens individuelle situation. Her kan finansinstitutionen 

ikke gå ud fra at kunden har en ”gennemsnitlig forståelse”, men må konkret vurdere om 

transaktionen er egnet ud fra de tre vilkår.  

 

Den enkelte transaktion skal vurderes konkret op imod kundens forudsætninger til at 

bære og forstå risikoen sammenholdt med investeringsformålet, verdipapirforskriften  § 

10-16 første led . Kunden skal kunne have tiltro til, at rådgivningen er tilpasset det 

kundskabs- og erfaringsniveau, som kunden befinder sig på. 

  

Den konkrete vurdering præciseres i Finanstilsynets tilbagekaldelse af Agilis Group AS 

23. marts 2011, der anfører at finansinstitutionen skal fortage en konkret vurdering  af 

og dokumentere denne ved de enkelte transaktioner ved ydelse af 

investeringsrådgivning.
98
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Jævnfør Finansdepartementets udtalelser i forbindelse med Caveo ASA, skal 

finansinstitutionen altid have kvalitative opfattelser af markedets produkter. Der er dog 

ikke krav om de objektivt bedste produkter når finansinstitutionen skal tilbyde egnede 

produkter. 

 

Indhentelse af oplysninger til vurdering af kundskab- og erfaringsniveau følger af 

verdipapirforskriften § 10-18 første led a) til c). Oplysningskravet skal ses i forhold til 

klassificering efter ordlyden, men her må naturligt også indfortolkes at oplysningskravet 

skal ses i forhold til den rådgivning, der skal ydes og hvilket finansielt produkter, som 

finansinstitutionen ønsker at sælge. Dette følger også indirekte af, at oplysningerne skal 

indhentes ”så langt det er relevant” jævnfør første led. 

Selvom der ikke er henvisning til verdipapirforskriften § 10-4 omhandlende kriterierne 

til omklassificering, tilsiger paragraffens formål, at disse kriterier må kunne anvendes til 

at supplere vurderingen om kundens kundskab- og erfaringsniveau. 

 

 Endvidere må kravene ses i sammenhæng med informationspligten i 

verdipapirforskriften §10-13 hvor der tilsvarende er krav om at tilpasse 

informationspligten til instrumenttype og kundens profesjonalitet og kundskabsniveau. 

 

Forståelse og kundskab skal forstås bredt og køb og salg af finansielle instrumenter 

indebærer mange potentielle risici for eksempel  markeds-, prisvolatilitets-, valuta-, 

rente-  og ikke mindst kreditrisiko.
99

 

  

For at vurdere kundens finansielle stilling skal kundeoplysningerne, såfremt det er 

relevant, indeholde indtægtsforhold, aktiver inklusiv likvide aktiver, investeringer, fast 

ejendom og kundens normale forpligtelser. Dette følger af verdipapirforskriften § 10-16 

andet led.  
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Her vil det være relevant at relatere finansiel stilling til dels investeringsbeløbet, dels 

produktets kompleksitet og dels risikoprofilen, herunder potentielle krav om yderligere 

kapital. 

 

Ved kundens finansielle situation er det derfor kundens risikoevne (evne til at bære tab), 

der skal vurderes. 

 

Pligten om at indhente oplysninger om kundens investeringsformål er nærmere 

detaljeret i verdipapirforskriften § 10-16 tredje led. Her præciseres det, at 

kundeoplysningerne skal indeholde information om investeringshorisont, 

risikovillighed, risikoprofil og målet med investeringen. Verdipapirforskriften anvender 

ordet ”skal” omkring hvilke oplysninger der skal indhentes, hvilket taler for en 

ubetinget pligt.  

 

Oversættelsen fra gjennomføringsdirektivet mangler dog ”where relevant”, hvilket må 

anses som et uheld, idet i verdipapirforskriften § 10-16 andet led omkring kundens 

finansielle stilling er ”where relevant” oversat til ”såfremt det er relevant”. Der må 

således også her skulle fortolkes ind ”såfremt det er relevant” i verdipapirforskriften § 

10-16 tredje led. Som den professionelle part må finansinstitutionen normalt anses at 

have bevisbyrden, såfremt oplysningerne ikke er indhentet.   

 

I forbindelse med sagen om Agilis Group AS anfører Finanstilsynet en absolut pligt til 

at angive investeringsformål. Fravær af kundeoplysninger anses i strid med 

verdipapirforskriften § 10-16 tredje led.
100

 Se endvidere nedenfor BKN 2010-132.  Her 

er således en retsusikkerhed, dog uanset er det svært at se hvornår investeringsformål 

ikke er relevant. 

 

Under investeringsformål skal afdækkes kunden vilje til at tage risiko. 

 

Ved egnethedstesten må finansinstitutionen være opmærksom på forskellen på 

risikoevne og risikovilje og sikre der er sammenhæng.   
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Har en kunde lav eller moderat evne til at bære tab, og kunden udtrykker høj risikovilje, 

er der ikke samsvar. Den finansielle institution må prøve at få kunden til at ændre 

risikovilje eller direkte fraråde investeringen jævnfør vphl § 10-11 fjerde led om, at 

rådgiver kun må komme med egnede råd.   

 

Dette følger også af Kredittilsynets udtalelse i forbindelse med, at Caveo ASA tilladelse 

tilbagekaldes den 24. juni 2008. Selvom kunden har økonomisk evne til at bære 

risikoen, er det ikke det samme som om produktet er egnet og derved i kundens 

interesse altså i overensstemmelse med investeringsformålet. Kredittilsynet anfører i 

forbindelse med gennemgang af Caveo ASA ’s svar på anførslerne omkring 

egnethedstesten; ”Det kan synes som om selskapet er i rettsvillfarelse om dersom 

kunden har økonomisk evne til at kunne tåle et eventuelt tab, er kravet til god 

forretningsskikk i henhold til vphl § 10-11 oppfylt. PVC’s gjennomgang sier imidlertid 

ikke noe om hvorvidt investeringen er i kunden interesse”.
101

 

 

 Selvom klassisk lære efter gjeldsbrevloven §§ 9 og 10 lægger til grund at afhænderen  

ikke indestår for kravets godhed (bonitas), det vil sige at udsteder ikke er i stand til at 

betale lånet mv. tilbage, men alene er ansvarlig for at kravet er til (veritas), har 

finansinstitutionen et ansvar for at vurdere om niveauet  for kreditrisikoen (bonitas) er 

egnet for investor.  

 

Egnethedstesten og den finansielle institutions ansvar omkring kun at anbefale egnede 

produkter må holdes op imod investors eget ansvar at ved køb og salg af finansielle 

instrumenter. Her er det klare retslige udgangspunkt at investor selv bærer risikoen for 

sine investeringer, og for eventuelle gevinster eller tab.  Dette pointeres som en standard 

kommentar omkring NFMFs sager om  værdipapirer, bl.a. rådgivning; ”Rådet vil først 

bemerke, at det klare utgangspunkt ved kjøp og salg av verdipapirer er at kunden selv 

har risikoen for sine investeringer, og for eventuell gevinst eller tap” og tilsvarende 
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Banklagenemnda; ”Bankklagenemnda har i en rekke sager lagt til grunn at investor har 

et selvstendig ansvar for å sette sig inn i produktet man velger å investere i”.
102

   

 

I forbindelse med  Agilis Group AS anfører derimod Finanstilsynet at ”day-trading” 

ikke er et egnet investeringsråd, og sætter derved tæt på et absolut forbud og fratager 

nærmest kunden beslutningen. Ved day-trading skal forstås daglig eller måske næsten 

daglig handel som et mønster. Day-trading vil ikke være ”bærekraftig” på grund af 

spread, kurtage, finansieringsomkostninger mv. og vil derfor hurtigt medføre brud på 

god forretningsskik.
103

   

 

Denne udtalelse giver, som jeg ser det, endnu mere usikkerhed om afvejningen mellem 

finansinstitutionen og kundens eget ansvar.  

7.2 ”Egnethetstest” i forhold til ikke-profesjonelle kunder 

Generelt er det vigtigt at finansinstitutioner foretager egnethedstesten, således at det 

bagefter tydeligt kan dokumenteres hvilke skøn og vurderinger, der er lagt til grund for 

rådgivningen. Ikke mindst i forhold til ikke-profesjonelle er det vigtigt.  

 

I BKN 2009-170 anføres også dette ”Banken er imidlertid den profesjonelle part, og det 

er banken som gjennom regelverket er pålagt at utføre testen. Det påligger således 

banken et særlig ansvar for å påse at dokumentet er fullstendig og korrekt utfylt”.
104

 

  

Ifølge Finanstilsynet pressemelding i januar 2011 er hovedindtrykket, at bankerne i lille 

grad kan dokumentere og forklare hvorfor kunden er tilbudt det specifikke produkt. I 

forlængelse deraf kan heller ikke begrundelsen dokumenteres.
105

Dette er jo netop 

kernen ved egnethedstest.  
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Pressemeldingen følger dog ikke op med konkrete retningslinjer om hvordan 

Finanstilsynet ønsker dette forbedret. Der hersker her således forsat stor usikkerhed om 

retsstandarden og skønsudøvelsen. 

    

Som eksempel på om der er overensstemmelse mellem investeringsformål og egnethed 

kan udtalelserne i BKN sag nr. 2010-132 for en ikke-profesjonell, som er refereret til 

tidligere, give nogen føringer om tærsklen. 

Her anfører flertallet, at klager bekræfter på egnethedstesten at have modtaget 

produktbeskrivelse, tegningsblanket samt målsætning for investeringer. Flertallet 

udtaler sig ikke nærmere om hvad de opfatter som klagers målsætning med 

investeringen. Ses dog på bankens anførsler, som flertallet må lægge til grund, har den 

anført ”verdistigning” og ”udbytte”.
106

 

Flertallet har tillige anført, at klager efter investeringen var sket havde tilstrækkelige 

midler og ikke havde planer om større investeringer i nær fremtid. Dette blev i hvert 

fald ikke udtrykt overfor banken.  

Når klager underskriver egnethedstesten efter at have fået den gennemgået, opfatter 

flertallet det som om, at klager ikke havde nogen tidshorisont og midlerne var 

overskudskapital. Jævnfør tidligere refereret  kan banken derfor ikke bebrejdes. 

 

Omkring investeringsformålet mener mindretallet at investeringshorisonten er ekstra 

vigtig når man er 76 år og så vigtigt ”at det særskilt burde vært tatt opp med kunden i 

rådgivningen”.
107

 Mindretallet lægger, som jeg forstår, op til en gradueret agtsomhed i 

forhold til klagers alder og når klager er 76 år må banken være ekstra ansvarlig  og have 

en ekstra skærpet agtsomhed i forhold til tidshorisonten.  

 

Endvidere havde klager som bekendt ikke praktisk mulighed for selv at sætte sig ind i 

informationsmaterialet, hvor investeringshorisonten er anført og så ”kan det ikke 

anføres mot hende at investor har et selvstendig ansvar for egne valg”.
108
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I henhold til verdipapirforskriften har banken et selvstændigt ansvar for blandt andet at 

indhente investeringsformål  herunder tidshorisonten. Her har banken efter 

mindretallets mening ikke overholdt sin pligt; ”Banken har i dette tilfældet ikke 

dokumentert å ha oppfylt sin plik ttil å kartlegge kundens investeringshorisont  i 

egnethetstesten. Når det da i ettertid oppstår tvist om hva som er diskutert vedrørende 

tidshorisont, må kundens anførsel om at hun ikke ville gått ind i investeringen, dersom 

hun hadde fått riktig informasjon om tidshorisonten, legges til grunn”.
109

 

Endvidere fremgår det af egnethedstesten ifølge mindretallet, at ” kunden ønsker 

trygghet, men vil gjerne oppnå lidt bedre avkastning enn i bank”.
110

 Her peger 

mindretallet på at den anbefalede investering ”neppe kan sies å oppfylle kundens ønske 

om ”trygghet”.
111

 

Banken må her bære ansvaret for eventuelle mangelfulde eller forkerte vurderinger i 

forhold til bankens pligter i henhold til vphl § 10-11 og verdipapirforskriften. 

Mindretallet mener at klager bør gives medhold. 

 

Flertallet har anført, at klager efter investeringen var sket havde tilstrækkelige midler. 

Som jeg tolker udtalelsen er det klagers bæreevne i forhold til finansiel situation der her 

vurderes og ikke investeringsformål, selvom de to ting naturligvis som oftest hænger 

sammen. Investeringsformålet er en selvstændig vurdering, der skal foretages 

uafhængig af finansiel situation. Det anføres dog også af flertallet, at når der ikke står 

noget om investeringshorisonten  og klager ikke har anført behov for investeringer i nær 

fremtid, må det antages at klager ikke har nogen kort investeringshorisont. Følges 

ordlyden i verdipapirforskriften § 10-16 (3) er investeringsformål som nævnt ikke et 

ubetinget vilkår. Det er dog svært at se hvornår investeringsformål ikke er relevant. 

Måske er det også sådan som udtalelsen omkring Agilis Group ASA skal forstås. 

 

Her er jeg enig i mindretallet. Jævnfør vphl § 10-11 (4); ”Foretakets undersøkelser skal 

sette det i stand til å vurdere om den påtenkte investeringstjenesten eller det påtenkte 
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investeringsproduktet er hensiktsmessig for vedkommende” og verdipapirforskriften § 

10-16 (3) omtaler som bekendt specifikt investeringshorisont og risikovillighed, 

risikoprofil og målsætning. Som omtalt før har den finansielle institution en ubetinget 

selvstændig pligt til at vurdere, hvilke jeg har svært ved at se her kan være sket når 

investeringshorisonten ikke er opgivet. En egnethedsvurdering skal være en konkret 

vurdering i forhold til personens individuelle forhold, og her taler klager alder for 

særskilt fokus på investeringshorisonten. Flertallets vurdering om at klager ikke havde 

planer om investeringer ”i nær fremtid” sammenholdt med en tidshorisont på minimum 

10 år, kan efter ordlyden ikke siges at være i samsvar. Endvidere er jeg enig i 

mindretallet, at der må være en skærpet agtsomhedspligt i forhold til tidshorisonten når 

kunden er 76 år for at banken optræder i overensstemmelse med lovens formål om 

investorbeskyttelse. Der henvises alene til at investeringer med lang tidshorisont til 

ældre personer ikke i sig selv er i strid med god forretningsskik, men der foretages, som 

jeg ser det, ikke en konkret vurdering ud fra klager investeringsformål herunder 

risikovilje .   

7.3 ”Egnethetstest” i forhold til produktets kompleksitet 

Som følge af den konkrete vurdering må rådgivningen også tilpasses i forhold til 

produktets kompleksitet. Egnethedstestens tre dele må grundig forholde sig til hvilket et 

produkt der skal sælges. Jo mere komplekst, jo grundigere må undersøgelsespligten 

være. Kravet om at en investering skal være egnet kan jo godt betyde at et komplekst 

produkt er mere egnet end et ikke komplekst. Denne skønsmæssige vurderingen og 

afvejning vil være svær.  

 

Jævnfør Finanstilsynets undersøgelse har den finansielle branche reageret positivt på 

anbefaling om ikke at sælge komplicerede opsparingsprodukter, herunder med 

lånefinansiering.
112

 Salget af simple renteprodukter, for eksempel indeks- og 

obligationsfond, har på den anden side været meget lavt. En af årsagerne, erkender 

Finanstilsynet, er at efterspørgslen ikke har været så stor (renteniveauet har og er fortsat 

meget lavt - min kommentar), men dette formodes ikke at være hele årsagen. 

Finanstilsynet mener, at branchen bør opfordre til større salg af disse simple rentefonde. 
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Finanstilsynet stiller spørgsmålstegn ved om branchen har fokuseret på kundernes 

egnethed på rentesiden eller ”skønnet” lidt til fordel for eget behov, som jeg opfatter 

det.   

  

Som nævnt tidligere lægger Finanstilsynet til grund i sin rundskrivelse for sammensatte 

produkter  4/2008 at en ikke-proffesjonell kunde normalt ikke vil have den nødvendige 

erfaring og kundskab til at forstå risikoen ved sammensatte produkter og bryder dermed 

med det overordnede princip om den konkrete vurdering  omkring egnethed. 

 

Ses derimod på udtalelserne i forbindelse med tilbagekald af tilladelsen til Caveo ASA, 

er ordlyden mere forsigtig; ” Kredittilsynet ligger ikke til grunn i sin rettsanvendelse  at 

enkelte produkttyper som sådan er uegnet for ikke-proffesjonelle kunder, enten fordi de 

er for kompliserte eller fordi de er for kostbare for kundene”.
 113

 

 

Der er således fortsat stor usikkerhed om på hvilke betingelser en finansinstitution kan 

tilbyde finansielle produkter forskellene mellem ikke-komplekse og komplekse 

produkter.  

 

Finanstilsynet koncentrerer sig om enkeltprodukter, men mangler forsat at give nogen 

mere generelle retningslinjer, for hvordan finansinstitutioner skal udøve skønnet.  

Næsten  forbud mod sammensatte produkter og nu ”day-trading” og derigennem måske 

næsten helt forbud mod komplekse produkter, har som jeg ser det, mindsket 

incitamentet for branchen på at bruge ressourcer på at foretage en helt konkret 

vurdering bredt omkring hvilke finansielle instrumenter, der kan tilrådes og kan anses 

egnet for den enkelte kunde. Ofte vil en større diversifikation være løsningen.    

8 Erstatningsansvar på overordnet niveau   

Brud på verdipapirhandelloven kan dels medføre offentligretslige sanktioner som 

tilbagetrækning af koncession, vinningsafståelse mv., jævnfør verdipapirhandelloven 
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kapitel 17, og dels medføre civilretsligt ansvar. Som følge af ingen højesteretsdomme 

på grundlag af verdipapirhandelloven behandles først tidligere retspraksis, og derefter 

forsøges at sætte disse retslige føringer i relation til verdipapirhandelloven.  

8.1 Erstatningsansvar overordnet før verdipapirhandelloven 

Erstatningsansvar ved rådgivning følger ulovfestet ret. Brud på 

verdipapirhandelsområdet har de samme grundvilkår, som ellers er gældende i 

erstatningsretten, det vil sige 

 Ansvarsgrundlag 

 Årsagssammenhæng 

 Økonomisk tab.
114

 

Normen er en culpanorm og gælder en del professioner herunder finansinstitutioner i 

forbindelse med indsatsforpligtelser, hvorfor ansvaret ofte kaldes professionsansvaret. 

 

Rådgivningsansvar, det vil sige ansvarsgrundlaget, i kontraktforhold er underlagt 

strenge krav til agtsomhed og forsvarlig adfærd. I Rt. 2000 s.679 (Investadommen) 

udtaler højesteret; ”Vurderingen av hvilke krav som må stilles til aktsomheden ved 

DnB’s rådgivning, må ta sitt utgangspunkt i at norsk rett bygger på et strengt, ulovfestet 

uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere”.
115

 Der er dog rom for mindre fejl og 

fejlvurderinger, jævnfør Rt. 2003 s. 400; ”det gjelder et strengt profesjonsansvar, men at 

det likevel er rom for en viss kritikkverdig atferd før det blir tale om 

erstatningsbetingende uaktsomhet”.
116

  

 

Brud på kontrakten kan også bestå i at ikke foretage sig noget (”unnlatelse”).
117

 Dette 

følger f.eks. af dommen Rt. 1988 s. 7 vedrørende manglende rådgivning om skattekrav;  

”Hans unnlatelse av å reagere må, så nærliggende som en reaksjon her måtte fremstille 

seg, bebreides ham som uaktsomhet, og megleren har således påført det firma han 
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handlet på vegne av, et erstatningsansvar”.
118

 Ejendomsmægleren blev derfor holdt 

ansvarlig.  

 

Ved vurderingen af hvornår en finansinstitution har optrådt ansvarsbetingende, er 

specielt forventningerne skadevolder selv har lagt grundlaget for centrale. 

 

De faglige forventninger til finansinstitutionen skal fastlægges efter branchens eller 

professionens standard. Dette  følger blandt andet af Rt. 1988 s. 7, som henviser til 

NOU 1987:14 om ”Eiendomsmegling”:  ”den nærmere fastleggingen av meglerens 

plikter måtte bli skjønnsmessig og avhenge av hva som må regnes å følge av god 

meglerskikk".
119

 Rt. 2003 s. 400 henviser også til vphl 1997 § 9-2 om god 

forretningsskik.  

 

Dette følger også af Rt. 2000. s. 679, hvor højesteret udtaler sig omkring hvilke 

forventninger en kunde kan have til banken i forbindelse med finansiel rådgivning;  

”kunden som alminnelig regel kunne kreve høyt kvalifisert og høyt spesialisert 

rådgivning”.
120

 

 

Indgås en klar aftale skærpes ansvaret yderligere og de berettigede forventninger øges.  

 I Rt. 2000 s. 679 havde kunden indgået en forvaltningsaftale med DnB Fonds, som 

havde speciel ekspertise på området.
121

 Dette medførte at kunden ”hadde en berettiget 

forventning om å motta oppdaterte og faglig baserte råd som grunnlag for 

Finanssenterets plasseringsanbefalinger”.
122

 Finansinstitutionen må indsamle nødvendig 

information for at sikre, at rådgivningen om det finansielle instrument er egnet til at 

dække kundens behov.
123

 Udskiftning af personale ændrer ikke bankens pligter.
124
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Forventningerne er afgørende i forbindelse med al information finansinstitutionen giver 

eller ikke giver, både skriftligt og mundtligt, herunder kundens retstilling omkring 

forhold, der ligger tæt på den primære opgave, for eksempel jævnfør Rt. 1988 s. 7 

ovenfor om ”unnlatelse” og i Rt 2000 s.679; ”bankansatte ……må utvise en slik 

aktivitet overfor den enkelte kunde at kunden på sin side er klar over hvilken risiko som 

til enhver tid er knyttet til hans disposisjon”.
125

 

 

I forhold til finansinstitutionens dokumentationspligt placerer højesteret i Rt. 2003 s. 

400, som gælder professionelle forhold , ansvaret for bevisbyrden hos Fearnley; det var  

”nærliggende for Fearnley å sikre at det forelå skriftlig dokumentasjon som viste at 

tunnelselskapet var klart innforstått med transaksjonene og den risikoen det innebar. I 

mangel av slik dokumentasjon er jeg som lagmannretten kommet til at Fearnley må 

betegnes som uaktsom i sin informasjon og rådgivning”.
126

   

 

Dommen viser, at selv mellem professionelle parter placerer højesteret bevisbyrden hos 

finansinstitutionen, hvilket må være et tydeligt signal ikke mindst i forhold til 

forbrugere og andre mindre professionelle kunder.  

 

I Rt. 2000 s.679 kommer højesteret til, at bankens agtsomhed er uafhængig af den 

enkelte kundes kundskabsniveau og uagtet kunden i den konkrete sag var erfaren med 

hensyn til værdipapirer; ”Jeg finner ikke på denne måten å kunne relativisere bankens 

plikter ved utføring av rådgivningstjenesten. Med mindre det er kommet til uttrykk ved 

avtaleinngåelsen eller senere at kunden på grunn av egne kunnskaper ikke kommer til å 

legge vesentlig vekt på bankens råd, er det mitt syn at kravet til bankens aktsomhet i 

prinsippet må gjelde uavhengig av den enkelte kundes kunnskapsnivå”.
127

  Dette er i 

overensstemmelse med finansavtaleloven §§ 15,46,47, 59 og 60.
128
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Konsekvensen af dette er, at banken får bevisbyrden, det vil sige omvendt bevisbyrde i 

forhold til normal bevisbyrde, for det såkaldte hypotetiske hændelsesforløb. Herved 

forstås, at banken må bevise, at oplysningerne ikke har haft nogen betydning for om 

transaktionen var blevet gennemført. 

 

Kundens egen kundskab og professionalitet i forhold til rådgivningen og de finansielle 

produkter kan derimod få betydning i forhold til virkningen af bruddet på 

informationspligten (sanktionsspørgsmålet), hvor dette ikke er udtrykkelig lovreguleret. 

 Når i hvert fald kunden har indgået en forvaltningsaftale og dermed overgivet 

fuldmagten til forvalteren er kundens eget kundskabsniveau ikke relevant. 

 

I Rt. 2003 s. 400 tillægges derimod kundens kundskabsniveau betydning; ”I 

vurderingen av Fearnleys aktsomhet må det være relevant å trekke inn hva Fearnley 

kunne vente av tunnelselskapet når det gjaldt innsikt i obligasjonsmarkedet”. 
129

   

Dommen angiver ikke hvornår den almindelige relativitetsbedømmelse skal anvendes. 

 

Rt. 2003 s. 400 anfører også, at agtsomhedsnormen afhænger af på hvilket initiativ som 

tages på hver af siderne.
130

  

 

Højesteret finder i både Rt 2000 s. 679 og Rt. 2003 s. 400, at der foreligger 

ansvarsgrundlag. 

 

I Rt. 2000 s. 679 løfter DnB ikke bevisbyrden for det hypotetiske hændelsesforløb  og 

højesteret lægger til grund, at hvis DnB Fonds havde rådgivet mere om kreditrisikoen 

omkring obligationsudstederen Investa, havde kunden og hans selskab gået ud af 

investeringen, og at årsagssammenhæng dermed foreligger.
131
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I Rt. 2003 s. 400 anfører højesteret, at tunnelselskabet ikke havde lang tidshorisont og at 

Fearnly derfor måtte bevise, at transaktionerne uanset ville have været udført. Det 

lykkedes ikke for Fearnley. 

 

Omkring kravet til at lide tab var beviseligt nemt i Rt. 2000 s. 679, idet 

obligationsudstederen kommer under gældsforhandling med tvangsakkord til følge. I 

Rt. 2003 s. 400 fastsættes erstatningen efter en skønsvurdering, hvor der lægges vægt på 

begge parters professionalitet. Udgangspunktet for tabsberegningen er dog, at 

tunnelselskabet skal stilles som om Fearnleys information og rådgivning var agtsom.
132

 

8.2 Rådgivningsansvar overordnet under verdipapirhandelloven 

Rådgivningsansvaret under verdipapirhandelloven er ikke endelig afklaret, som jeg ser 

det. Nedenfor forsøges dog at give en kort oversigt omkring nogen linjer og 

betragtninger omkring hvorvidt verdipapirhandelloven er en videreførelse af tidligere 

retstilstand, eller har medført en yderligere skærpet investorbeskyttelse. Endvidere 

berøres essentielle områder, der mangler afklaring. Retsanvendelsen vil også kort blive 

berørt. 

 

Området er, som omtalt tidligere, præget af lille retspraksis. 

 

Erstatningsansvaret er ikke reguleret i verdipapirhandelloven, men er fortsat baseret på 

retspraksis. Der må forsat være rum for en vis kritikværdig optræden før  

erstatningsansvar  indtræder. Dette følger også af Bankklagenemnda’s udtalelse BKN 

2010-069; banken er ”ikke nævneværdig å bebreide for sin rådgivning i dette tilfellet. 

Klagen mot banken fører derfor ikke frem”.
133

 

 

Jævnfør vphl § 2-4 første led er vurderinger i forhold til investeringsrådgivning ikke 

afhængig af om finansinstitutionen eller kunden tager initiativet. I Rt. 2003 s. 400 

anfører højesteret, at ansvaret blandt andet afhænger af hvilke initiativer som bliver 

taget på hver af siderne. I BKN 2010-132 vægtlægger flertallet tilsvarende at initiativet 
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til investeringsmødet kommer i stand på foranledning af kunden.
134

 Ud fra 

verdipapirhandellovens formål om investorbeskyttelse og den klare ordlyd, synes det 

mest naturligt at lægge til grund, at hvem der tager initiativet ikke skal vægtligges. 

  

Spørgsmålet omkring tærsklen for erstatningsansvar byder dog på tvivl på flere 

områder. 

 

I Rt. 2000 s. 679 og Rt. 2003 s. 400 omtales den berettede forventning en kunde kan 

have til en finansiel rådgiver. 

Som følge af den skærpede investorbeskyttelse i forbindelse med verdipapirhandelloven  

har FNO (Finansnæringens Fellesorganisasjon), Finansforbundet og 

Verdipapirfondenes forening (VFF) i 2008 etableret en autorisationsordning for 

finansielle rådgivere, som rådgiver detailkunder omkring finansielle produkter.
135

 

”Autoriserte finansielle rådgivere” blev offentliggjort på en webside pr. 12. april 2011, 

således at kunderne altid kan kontrollere om rådgiveren er autoriseret. Formålet med 

ordningen er at styrke kvaliteten på finansiel rådgivning.
136

  

 

Spørgsmålet er naturlig i forlængelse heraf hvilken berettiget forventning en kunde kan 

have til en autoriseret rådgiver. Det må antages, at kunden fremover kan have større 

forventninger til rådgiverne, og tilsvarende at tærsklen for erstatningsansvar må sænkes. 

 

Verdipapirhandelloven stiller mere detaljerede krav omkring en konkret vurdering i 

forhold til investeringsrådgivning og egnethed end tidligere, dog således at 

kundekategorien giver nogen generelle føringer, som finansinstitutionen kan lægge til 

grund. Indenfor kundekategorien skal vurderingen være en ren konkret vurdering efter 

ordlyden ”egner sig for vedkommende”, jævnfør vphl § 10-4 fjerde led. I forhold til 

definitionen af ikke-komplekse produkter lægges derimod en mere 

gennemsnitsbetragtning til grund i verdipapirforskriften § 10-19 (d) omkring, at 

produktet skal kunne forventes at forstås af en gennemsnitskunde. Dette taler for, at 
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finansinstitutionen i højere grad kan lægge en gennemsnitskunde til grund omkring 

kundskab og erfaring for ikke-komplekse produkter, men ikke for komplekse produkter.  

Bankklagenemndas praksis lægger, som jeg ser det, en ret konsekvent praksis som 

baseres i stor grad på en gennemsnitskunde indenfor gruppen ikke-profesjonelle.  

Finanstilsynets udtalelser og praksis i forhold til sammensatte produkter har ligeledes 

langt op til en mere generel tolkning. Baseres vurderingerne i højere grad ud fra 

gennemsnitsbetragtninger, vil det på den anden side have nogen stordriftfordele for 

finansinstitutionerne, som også kan komme kunderne til gode i form af mindre 

omkostninger. 

 

Denne balance mellem den individuelle vurdering og hensynet til investorbeskyttelse på 

den ene side sammenholdt med en mere gennemsnitsbetragtning, mangler fortsat en 

nærmere afklaring i retspraksis, som jeg ser det. 

 

Skillet mellem vurderingen af klagers finansielle situation, det vil sige risikoevne og 

investeringsformål/ risikovilje, fremgår generelt ikke så klart som ønskeligt og i tråd 

med verdipapirhandelloven i Bankklagenemnda’s udtalelser, som jeg ser det. 

 

Verdipapirhandlovens klarere fokusering på om investeringen er i overensstemmelse 

med investeringsformålet, er en vigtig ændring, som jeg ser det. I BKN 2010-128 er en 

af de sager, hvor Banklagenemnda dog klart vægtlægger investeringsformålet. Her  

havde klager krydset af omkring investeringsformålet ”arveoverføring og å bevare 

verdier”.
137

 Banken havde vildledt klager til at tro at for at få lån til arveforskud måtte 

klager havet et langt større lån for også at købe spareprodukter. Bankklagenemnda 

udtaler her, at investeringen ikke kan ”sies at være i samsvar med kundens 

målsetning”.
138

 Klager har derfor foretaget en utilrådelig investering og har krav på 

økonomisk set at blive stillet som om investeringen ikke var foretaget. 
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Bevisbyrden for ansvaret omkring dokumentationspligten i forhold til  

rådgivningsansvaret er i Rt. 2003 s. 400 placeret hos finansinstitutionen, hvilket fortsat 

må gælde.  

 

Verdipapirhandellovens  øgede  krav og detaljeringsniveau for at sikre forsvarlig 

rådgivning, skærper finansinstitutionernes dokumentationspligt og beviskravet, mens 

tilsvarende tærsklen for erstatningsansvar må sænkes.  Dokumentationspligten gælder i 

særlig grad når faktum er uklart. Dette fremgår også af udtalelsen BKN 2010-172; 

finansinstitutionen er ”etter dette pålagt et utvidet ansvar for å dokumentere at 

forsvarlig rådgivning har fundet sted”.
139

 I BKN 2009-170,  som er også tidligere er 

refereret til i forbindelse med egnethedstest  omkring klagers tidshorisont, fandt nemnda 

det ”kritikkverdig at banken ikke har sørget for at det er skapt notoritet over klagers 

tidshorisont for investeringene”.
140

             

 

Et andet spørgsmål er om retstilstanden omkring finansinstitutionens relativisering af 

sine pligter ved udførsel af rådgivning. I Rt. 2000 s. 679 lægges der til grund, at 

agtsomhedspligten er uafhængig af kundens kundskabsniveau og pligterne ikke er 

relativiseret i forhold til kunden konkret. Undtagelse vil være hvis andet er kommet til 

udtryk ved aftale. 

 

Ved indførsel af MiFID i verdipapirhandelloven blev kunderne som bekendt opdelt i tre 

kundekategorier. Finansinstitutionen er her pligtig skriftlig til at informere om 

kundekategorien de enkelte kunder tilhører, adgangen til bede om omklassificering og 

betydningen af kategoriseringen i forhold til investorbeskyttelse verdipapirforskriften § 

10-1. Dette må stemme overens med retsanvendelsen i Rt. 2000 s. 679. 

 

Indenfor den enkelte kundekategori er det spørgsmålet om bankens pligter ikke er 

relativiseret og om retstilstanden kan opretholdes i forhold til  Rt. 2000 s. 679, ikke 

mindst i forhold til ikke-profesjonelle.  

 

                                                 

139
 BKN 2010-172 s. 3 

140
 BKN 2009-170 s. 2 



 66 

Finansinstitutionen skal informere og rådgive, så kunden kan fatte en informeret 

investeringsbeslutning, vphl § 10-11 andet led, samt anbefale de finansinstrumenter 

som ”egner seg for vedkommende”, vphl § 10-11 fjerde led. Rådgivningen skal således 

tage udgangspunkt i kundens konkrete forudsætninger. Som jeg ser dette, må det 

antages, at retstilstanden er i hvert fald delvis ændret her. Rådgivningen i forbindelse 

med god forretningsskik må nu relativiseres i forhold til den konkrete kunde, og måske 

også i forholdet til produktets kompleksitet. Relativiseringen må vurderes ud fra 

kundens ”professionalitet” indenfor gruppen ikke-profesjonelle. Reglerne i 

verdipapirhandelloven synes at lægge op til relativisering mere tilsvarende Rt. 2003. s. 

400, som dog tager udgangspunkt i to professionelle parter. 

 

Caveo sagen drøfter ikke retsanvendelsen ved relativisering av regelen om god 

forretningsskik. Kredittilsynet udtaler uden drøftelse, at bruddet på vphl §10-11 også 

ville have været gældende under vphl 1997 § 9-2 første led.
141

 Finansdepartementet 

synes at lægge tilsvarende til grund. Simonsen Advokatfirma er usikker på om dette kan 

være rigtig forståelse af loven og tror normen må nuanceres før og efter 

verdipapirhandelloven.
142

 Denne vurdering er jeg enig i. 

 

Det er specielt vilkåret om årsagssammenhæng, der på dette område er det svære 

bevismæssigt. Økonomisk tab er normalt altid lidt. 

 

BKN 2010-132 viser forskellige vurderinger omkring hvornår årsagssammenhæng er 

erstatningsberettiget, og som jeg ser det også et eksempel på at den separate vurdering i 

forhold til investeringsformålet tillægges forskellig vægt. 

Flertallet vurderede, at selvom finansinstitutionen isoleret set havde brudt 

verdipapirhandelloven  med mangelfuld information omkring risiko og ansvarsvilkåret 

var opfyldt, var vilkåret om årsagssammenhæng ikke opfyldt. Banklagenemnda udtaler 

at ”dette uanset ikke vil få avgjørende betydning for resultatet”.
143

 

 

                                                 

141
 Kredittilsynet Caveo (2008)  s.1 

142
 Simonsen Advokatfirma (2010)  pkt. 3.7 

143
 BKN 2010-132 s.4 
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Mindretallet hævder derimod, at når der informeres dels forkert og dels mangelfuldt, må 

det ligge banken til last og kan ikke anføres mod klager at kunden har selvstændigt 

ansvar for egne valg. Endvidere anføres det, at banken i forhold til investeringsformål 

må have bevisbyrden, jævnfør det såkaldte hypotetiske hændelsesforløb. Banken kan 

ikke dokumentere tidshorisonten og må derfor løfte bevisbyrden for at det ikke har 

nogen betydning. Det kan banken ikke ifølge mindretallet.   

 

Mindretallet vil styrke investorbeskyttelsen og vurderer specielt anderledes i forhold til 

investeringsformålet, mens flertallet vurderer verdipapirhandelloven som en 

videreføring af verdipapirhandelloven 1997. 

 

Udtalelsen er, som jeg ser det, et eksempel på at praksis endnu ikke har fundet sit 

ståsted omkring hvornår tærsklen for en vis kritikværdig adfærd er uagtsom og 

finansinstitutionen kan dømmes under verdipapirhandelloven.  

           

I forhold til erstatningsansvaret som i dag er reguleret af norsk ret kan der være 

ændringer på vej. I forbindelse med høringen omkring MiFID ændringer, anfører 

kommissionen, at MiFID indeholder sanktionsmuligheder overfor myndighederne, 

mens kunderne ikke på samme måde er beskyttet. Kommissionen udtaler, at de løbende 

modtager klager, specielt fra de ikke-profesjonelle kunder, i forbindelse med brud på 

direktivet.  Indføring af fælles civilretsligt ansvar er derfor essentielt for at sikre samme 

niveau af investorbeskyttelse.
144

 Specielt på områder, hvor finansinstitutionerne har 

specifikke forpligtelser vil regulering være relevant og nævner specifikt 

informationskrav og egnethedstest.
145

  

 

Implementeres et fælles civilretsligt ansvar vil det være en stor ændring i forhold til 

nuværende retstilstand og må nok vurderes nærmere. Det kan dog være svært at 

overholde samme reelle niveau omkring investorbeskyttelse uden nogen form for 

harmonisering af erstatningsreglerne.      

                                                 

144
 European Commission ( 2010) s. 63 

145
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9 Konklusion og perspektivering 

Investorbeskyttelse har stået i fokus siden Financial Services Action Plan i 1999 blev 

vedtaget, og retningen fortsætter tydeligt ikke mindst som følge af, at kommissionen  

allerede nu lægger op til yderligere stramninger. 

Der genstår i tillæg en ganske stor usikkerhed om tolkningen, de retslige vurderinger og 

retslige standarder omkring mange paragraffer.  

 

Jeg sætter spørgsmålstegn ved Finansdepartementets vurdering af at verdipapirhandel-

loven alene er en videreføring lidt mere detaljeret af verdipapirhandelloven 1997, men 

ser en vis skærpelse og ændring af retstilstanden. 

 

Kommissionen offentliggjorde i marts 2011 en rapport omkring hvordan 

finansinstitutionerne i praksis håndterer MiFID. Synovate Ltd. havde fået opgaven af 

kommissionen og har haft over 1200 mystery shoppers, som agerede kunder for at få 

investeringsrådgivning. Konklusionen var overordnet, at få finansinstitutioner overholdt 

MiFID. For eksempel overholdt kun 10 pct. indhentelse af oplysninger til 

egnethedstesten.
146

 Alligevel gav over 40 pct. af finansinstitutionerne egnede råd.
147

 Der 

er således stadig en vej at gå før MiFID er dagligdag på flere fronter.  

For flere detaljer om undersøgelsen henvises til rapporten.   

                                                 

146
 Synovate Ltd (2011) s.6 

147
 Synovate Ltd (2011) s.100 
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