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1 INNLEDNING 

1.1 Generelt om sparing i verdipapirfond 

Et verdipapirfond er en felles investering, hvor flere personer går sammen om å 

plassere sine midler i et verdipapirfond. Felles investeringer i verdipapirer åpner 

opp for sparing i fondsbaserte produkter. Det mest grunnleggende trekket ved 

denne investeringsformen er andelseiernes innløsningsrett. At andelseierne har 

en innløsningsrett innebærer således at de har en grunnleggende og nærmest 

ubetinget rett til uttredelse når de ikke lenger ønsker å gjøre investeringer i 

verdipapirfondet.  

 

Verdipapirfond virksomheten er organisert etter en tredelt funksjonsinndeling1, 

med et forvaltningsselskap, en depotmottaker og fondet som sådant. 

Forvaltningsselskap står for verdipapirfondsforvaltningen og treffer alle 

beslutningene på vegne av verdipapirfondet. Depotmottakeren skal oppbevare 

fondets midler og føre kontroll med forvaltningsselskapet. Verdipapirfondet 

utgjør den formuesmassen som er oppstått ved andelseiernes kapitalinnskudd. 

 

Ved siden av denne tredelte funksjonsinndelingen er virksomheten underlagt 

Finanstilsynets kontroll og overvåkning. Dette er en særlig fordel ettersom de 

enkelte investorene ikke har så stor innflytelse på den løpende 

porteføljeforvaltningen, siden midlene forvaltes av profesjonell forvalter.2 Ved at 

virksomheten er underlagt Finanstilsynets overvåkning, vil dette sikre at 

forvaltningsselskapet opptrer lojalt og ivaretar andelseiernes interesser ved de 

beslutningene som blir truffet. Faren for myndighetsmisbruk vil således være 

betraktelig mindre. 

                                                
 
1 Ot.prp. nr.68, 1980-1981 pkt. 1 
2 Cecilie Kvalheim mfl. 2006 pkt. 1 
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1.2  Grunnleggende hensyn bak reglene 

Investeringer i verdipapirfond utgjør en spareordning som et alternativ til 

alminnelig banksparing. Fordi plassering i fondsbaserte produkter fungerer som 

en spareform som tilbys allmennheten er det viktig med et investorvern. Et 

lovbestemt investorvern er også en forutsetning for at sparingen i fondsbaserte 

produkter skal være relativ likvid sparealternativ. UCITS-direktivet, som den 

norske verdipapirfondloven hovedsakelig bygger på tar nettopp sikte på å gi en 

høy grad av investorbeskyttelse. Investorbeskyttelsen i verdipapirfondloven er 

kommet til utrykk ved materielle og strukturelle krav. Materielle krav som skal 

sikre investoren beskyttelse er eksempelvis reglene om plassering, likviditet, 

risikospredning og informasjonskrav. De strukturelle kravene som skal sikre 

investorene et vern er kommet til utrykk ved krav til organisasjon og drift. 

Eksempelvis ved krav til depotmottaker og forvaltningsselskap.  

 

Plassering av verdipapirfondets midler kan gjøres i norske så vel utenlandske 

verdipapirfond. Ved plassering av midler i utenlandske verdipapirfond er det 

viktig at plasseringene gir investorene beskyttelse minst på linje med den 

beskyttelsen som investorene får ved investeringer i norske verdipapirfond. 

Dette er blant annet bakgrunnen for at utenlandske verdipapirfond har en svært 

snever adgang til å markedsføre seg inn til Norge, jf. vpfl. § 6-13.  

 

Selv om verdipapirfondloven tilbyr et skreddersydd regelverk med høy grad av 

investorbeskyttelse er det viktig at ikke alle aktører som ønsker å drive 

investeringsvirksomhet tvinges til å organiseres etter verdipapirfondlovens 

regler. Valg av selskapsform tilkommer de aktører som ønsker å drive 

virksomheten. Næringsfriheten er en grunnleggende frihet i norsk næringsliv. 

En virksomhet som har grunnleggende karakteristika til verdipapirfond skal 

imidlertid underkastes verdipapirfondloven. Verdipapirfond er en 

gjennomregulert fondstype, med et strengt lov og forskriftsregelverk. Brudd på 

dens bestemmelser kan medføre umiddelbar stans av virksomheten med 
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eventuelle krav om retting og/eller tilbakekall av tillatelse.3 Legalitetsprinsippet 

tilsier med dette at det skal utvises varsomhet med hensyn til det offentliges 

inngrepskompetanse. 

 

1.3 Introduksjon av problemstilling 

Innledningsvis ble det nevnt at norske investorer har en adgang til å plassere 

sine midler i utenlandske verdipapirfond. Plassering av midler i utenlandske 

verdipapirfond skjer enten på bakgrunn av at investor selv tar kontakt med 

forvaltningsselskap for kjøp av andeler i verdipapirfondet eller ved at 

forvaltningsselskapet markedsfører innretningen i Norge på bakgrunn av 

notifikasjon eller oppnådd tillatelse for markedsføringsadgang. 

I denne fremstillingen vil jeg se på hvilken adgang utenlandske verdipapirfond 

har til å markedsføre seg inn i Norge. 

 

Oppgaven vil ta for seg to hovedproblemstillinger. Den første 

hovedproblemstillingen er hvilke krav som stilles til at utenlandske 

verdipapirfondet gis markedsføringsadgang inn til Norge. Før jeg kan ta for meg 

hvilke krav som gjelder for markedsføringsadgang, vil det være helt sentralt og 

først se på hva et utenlandsk verdipapirfond er. Her vil jeg primært se på 

hvordan utenlandske fondsstrukturer er lagt opp og hva deres kjennetegn er.  

Fordi investeringer i verdipapirfond har likhetstrekk med andre 

organisasjonsformer som foretar kollektive plasseringer i finansielle 

instrumenter, oppstår det en flytende grense til ulike kollektive 

investeringsformer. På denne bakgrunnen vil jeg under denne problemstillingen 

også ta for meg forholdet mellom verdipapirfond og andre former for kollektive 

investeringer. Jeg vil deretter endelig ta for meg betingelsene for å markedsføre 

utenlandske verdipapirfond inn i Norge. 

 

Den andre hovedproblemstillingen for oppgaven er om norske regler om 

markedsføring av utenlandske verdipapirfond er i samsvar med EØS-reglene. 
                                                
 
3 Se forskrift om markedsføring av utenlandske verdipapirfond av 8.juli 2002 nr. 799, jf. §§ 1-3 og 2-3. 
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Fremstillingen vil her begrenses til vpfl. § 6-13 nr. 4, da det er denne delen av 

bestemmelsen som må anses som utfordrende etter EØS-reglene. 

 

1.4  Rettskildebildet 

Verdipapirfondloven av 12.juni 1981 nr. 52 avløste den tidligere lov om 

investeringselskaper av 19. juni 1970 nr. 62, som i sin tid var foranlediget av det 

økende antall utenlandske investeringsselskap i Norge, drevet i former som 

ikke var forenelig med det norske kapitalmarked.4 Bakgrunnen for lovendringen 

den gang var et ønske om en mer hensiktsmessig lovgivning som tilrettela for 

fondsparing i kollektive former for det norske publikum.5  

 

Senere har loven blitt endret en rekke ganger. Særlige omfattende endringer 

ble gjort i forbindelse med at EØS-avtalen ble vedtatt og gjennomført i norsk 

lov. Det ble nødvendig å harmonisere den norske verdipapirfondloven med 

rådsdirektiv 85/611EØF.6 Dette gav samtidig et felles harmonisert regelverk for 

UCITS-fond mellom medlemslandene i EFTA og EU. Gjennomføringen av 

direktivet ble startskuddet i realiseringen av UCITS-direktivs viktigste 

målsetting, om at utenlandske UCITS-fond nå kunne markedsføres og omsettes 

grensekryssende uten barrierer. Målsetting om et fellesmarked for UCITS-fond 

ble blant annet gjennomført ved regler om markedsføring. Samtidig ble det satt 

omfattende krav til forvaltningsselskapet samt verdipapirfondet som sådant, 

herunder krav om åpenhet i strukturen for å klassifiseres som UCITS-fond (min 

kursivering). UCITS-direktivet var bare en minimumsharmonisering for UCITS-

fond. Andre utenlandske nasjonale fond, som ikke oppfylte kravene til UCITS-

direktivet, forble et nasjonalt anliggende, der det var opp til den enkelte stat å 

innføre strengere krav(med det forbehold at det er i samsvar med EØS-rettens 

alminnelige regler). 

 

                                                
 
4 Ot.prp.nr.68, 1980-1981 pkt.3 

5 Ot.prp.nr.68, 1980-1981 pkt.3 

6 UCITS-direktivet slik det betegnes i dag 
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Markedsføring av utenlandske nasjonale fond forble uregulert i Norge og dette 

førte i praksis til to regimer. Et regime for UCITS-fond og et regime for non 

UCITS-fond. Non UCITS-fond kunne markedsføres og selges i Norge gjennom 

utenlandske og norske verdipapirforetak som hadde adgang til å selge 

finansielle instrumenter. UCITS fond på sin side var særregulert i direktivet og i 

forskriftsform der det gjaldt en rekke krav før markedsføringen kunne skje7. 

Samtidig skjedde det nå en sterk økning av fondsparing i kollektive former, 

både i Norge og internasjonalt. Det oppstod dermed et behov for å få non 

UCITS-fond i mer regulerte former i Norge.8 Ved lovendringen av 15.juni 2001 

nr. 48 ble det innfør nye reglene om markedsføring.9 Reglene gjorde innhugg i 

verdipapirforetaks tidligere adgang til å markedsføre utenlandske verdipapirfond 

som ikke var registrert av tilsynet.  Det ble isteden innført et generelt forbud om 

markedsføring av verdipapirfond i vpfl. § 6-11, der tilhørende unntak samtidig 

fulgte av vpfl. §§ 6-12 til 6-15. Reglene om markedsføring av utenlandske 

verdipapirfond fulgte nå henholdsvis av vpfl. §§ 6-13 (non UCITS-fond) og 6-14 

(UCITS-fond). Sånn sett gjaldt det nå fremdeles to ulike regelsett for 

markedsføring av utenlandske verdipapirfond i Norge. I tillegg ble det i samme 

lovendring gjort endringer i nasjonale fonds adgang til å etablere lukkede 

strukturer, både med hensyn til tegning og innløsning. Dette er endringer som 

følgelig også kom til å få betydning for utenlandske nasjonale fond, da non 

UCITS-fond nå fremover kunne oppnå markedsføringsføringstillatelse dersom 

de hadde den samme strukturen som norske verdipapirfond. 

 

Atter videre er det senere blitt gjort endringer i EU i det opprinnelige UCITS-

direktivet (rådsdirektiv 85/611/EØF) ved endringsdirektivene 2001/107/EF og 

2001/108/EF, som lovendringen av 20.juni 2003 nr. 43 har tatt høyde for. I 

tillegg er det nå vedtatt et nytt endringsdirektiv, direktiv 2009/65/EF(UCITS-IV) 

som trer i kraft 1.juli 2011. Direktivet har foranlediget det nye lovforslaget til ny 

                                                
 
7 Se tidligere forskrift av 30.juni 1994 nr. 662, som i dag er erstattet ved forskrift av 8. juli 2002 nr. 799 
8 Ot.prp. nr. 98, 2000-2001 pkt.1.1 

9 Se uttalelsen i ot.prp.nr.98,  2000-2001 pkt.6.2.2 der lovendringen i første omgang kun skulle forenkle og klarlegge reglene for markedsføring og salg av non 

UCITS-fond i Norge. 
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verdipapirfondlov og forskrift.10 De viktigste endringsforslagene, av betydning i 

denne sammenheng, er reglene om forenklede notifikasjonsprosedyre ved 

markedsføring av UCITS-fond.11 Direktivet vil ved ikrafttredelsen erstatte 

rådsdirektivet 85/611/EØF med senere endringsdirektiver. 

 

Det skisserte rettskildebildet viser at det er blitt gjort omfattende endringer i 

verdipapirfondloven som har fått betydning for utenlandske verdipapirfond i 

Norge. Når det gjelder UCITS-fond har endringene lenge gått i retning av en 

liberal utvikling, der UCITS-direktivet gjennom innføring av forenklede regler om 

markedsføring fortsetter å bryte ned barrierer på grensekryssende aktivitet. Når 

det gjelder utenlandske nasjonale fond har utviklingen gått noe mer i en negativ 

retning, der markedsføringstillatelse har vist seg å være vanskelig å oppnå i 

praksis. På den annen side har det samtidig skjedd en viss positiv utvikling. 

Den utviklingen som har skjedd i vpfl. ved at norske nasjonale fond har fått 

anledning til å søke om dispensasjon fra flere av verdipapirfondlovens regler12, 

har hatt direkte betydning for utenlandske nasjonale fond, ettersom disse har 

vært en målestokk når det kommer til markedsføringstillatelsen for disse 

innretningene.  Den utvikling som har funnet sted ved at lukkede strukturer til 

stadig kan etableres under verdipapirfondloven, har samtidig medført 

regulatoriske utfordringer. Utviklingen har nemlig gitt grobunn til 

problemstillingen om hvilke strukturer som skal klassifiseres som verdipapirfond 

og tilsvarende utenlandske innretninger, underlagt verdipapirfondloven, og 

hvilke norske og utenlandske strukturer som skal klassifiseres som andre 

former for kollektive investeringer, underlagt det øvrige selskapsregelverket og 

andre regler. 

 

1.5 Avgrensninger 

I denne oppgaven er det hovedsakelig utenlandske non UCITS-fond som 

behandles. Begrunnelse for det, er at det er utenlandske non UCITS-fond som i 
                                                
 
10 Se prop. 149L, 2010-2011 pkt.3.1 

11 Prop. 149L 2010-2011 pkt.1.1 
12 Se for eksempel vpfl. §§ 4-5(9), 4-6(5), 4-8(10) og 4-9(4). 
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praksis volder problemer med hensyn til hva non UCITS-fond i det hele tatt er. I 

tillegg er det non UCITS-fond som er i et spenningsforhold med EØS-reglene, 

som denne oppgaven senere vil vise. For å gi et helhetlig bilde av begrepet 

«utenlandske verdipapirfond» er det imidlertid ikke til å unngå å ta for seg 

UCITS-fond også. Jeg vil dermed for denne gruppen av verdipapirfond også se 

kort på hva et UCITS-fond er og knytte noen korte merknader til reglene for 

markedsføring av UCITS-fond. 

2 HVA ER UTENLANDSKE VERDIPAPIRFOND 

2.1 Hva er et utenlandsk verdipapirfond? 

Verdipapirfondloven av 12. juni 1981 nr. 52 regulerer ikke bare norske 

verdipapirfond, men også «utenlandske verdipapirfond» som tilbys i Norge, jf. 

vpfl. § 1-1.1. Det heter i bestemmelsens første ledd at loven kommer til 

anvendelse for verdipapirfond, forvaltning av verdipapirfond og «utenlandske 

verdipapirfond». 

 

Begrepet «utenlandske verdipapirfond er ikke nærmere definert i 

bestemmelsen. Generelt er verdipapirfondloven bygd opp slik at verdipapirfond 

som følger hovedreglene i loven, tilfredsstiller kravene til Undertakings for 

Collective Investment in Transferable Securities directive(heretter forkortet 

UCITS-direktivet).13 Verdipapirfond som avviker fra hovedreglene i loven vil på 

sin side ikke tilfredsstille kravene i UCITS-direktivet og omtales som non 

UCITS-fond eller nasjonale fond. Hvis man skal plasser utenlandske 

verdipapirfond i dette systemet som verdipapirfondloven bygger på, så må 

utenlandske verdipapirfond forklares som utenlandske fondskonstruksjoner som 

enten er etablert innenfor et annet EØS-land, som samtidig oppfyller UCITS-

direktivet, eller som utenlandske fondskonstruksjoner som er etablert innenfor 

et annet EØS-land som ikke oppfyller UCITS-direktivet. I tillegg må det 
                                                
 
13 Rådsdirektiv 85/611/EØF 
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utenlandske verdipapirfondet som ikke oppfyller UCITS-direktivet, oppfylle de 

materielle og strukturelle kravene den norske verdipapirfondloven oppstiller, for 

at strukturen skal anses som et verdipapirfond i Norge. 

Altså vil et utenlandsk verdipapirfond være en innretning som faller inn under 

definisjonen verdipapirfond etter norske regler, men som er etablert utenfor 

Norge.14 Vi ser dertil at det går en grunnleggende sondring mellom UCITS-fond 

og non UCITS-fond. I den videre fremstillingen kommer jeg derfor til å gi en 

redegjørelse for de karakteristiske trekkene for disse to gruppene av 

utenlandske verdipapirfond. 

 

2.2 Utenlandske UCITS-fond 

UCITS-direktivet skaper et harmonisert regelverk ved at UCITS-fond kan tilbys 

grensekryssende innen EØS-område.15 UCITS-direktivet gir ikke noen 

legaldefinisjon av UCITS-fond. UCITS-fond defineres imidlertid ofte som 

verdipapirfond som omfattes av EØS-regler som svarer til Rådsdirektiv 

85/611/EØF(UCITS-direktivet).16 Selv om UCITS-direktivet ikke gir noen 

legaldefinisjon av UCITS-fond, er den nærmere regulerte virksomheten 

beskrevet i artikkel 1 nr. 2, hvor det heter at:  

 

”For the purposes of this Directive, and subject to Article 2, UCITS shall be undertakings: the 

sole object of which is the collective investment in transferable securities of capital raised from 

the public and which operate on the principle of risk-spreading…and the units of which are, at 

the request of holders, re-purchased or redeemed, directly or indirectly, out of those 

undertakings' assets. Action taken by a UCITS to ensure that the stock exchange value of its 

units does not significantly vary from their net asset value shall be regarded as equivalent to 

such re-purchase or redemption”. 

 

Gjeldende verdipapirfondlov har heller ingen direkte legaldefinisjon av begrepet 

UCITS-fond17, men vpfl. § 1-2 bygger imidlertid hovedsakelig på formuleringen i 

                                                
 
14 Fredrik Knudsen, TFF 2003-2 pkt. 4.1.2 

15 Ot.prp.nr.15 1993-1994 pkt. 3.2 
16 Ot.prp.nr.98 2000-2001 pkt. 6.2.1 

17 Se forslag til ny verdipapirfondlov ved § 1-1 nr.4 der det er inntatt en definisjon av begrepet UCITS-fond. 
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artikkel 1 nr.2. ved definisjonen av hva et verdipapirfond er.18 Med utenlandske 

UCITS-fond menes således her en type verdipapirfond etablert i et annet EØS-

land enn Norge, når verdipapirfondet samtidig oppfyller kravene i UCITS-

direktivet. Dette gjelder blant annet kravene til investeringsområde, likviditet, 

risikospredning, informasjonskrav og kravene til organisering. 

 

2.3 Utenlandske nasjonale fond (non UCITS-fond) 

I vpfl. § 1-2 nr. 1. gis det en legaldefinisjon av «verdipapirfond». Det heter her at 

det med verdipapirfond forstås en «selvstendig formuesmasse»…tegnet «ved 

kapitalinnskudd»…der verdipapirfondet er rettet mot «ubestemt krets av 

personer»…hvor andelseierne får «utstedelse av andeler»…og 

investeringsområdet for fondet «for det vesentlige består av finansielle 

instrumenter». 

 

Loven gir derimot ingen tilsvarende legaldefinisjon av hva «utenlandske 

verdipapirfond» er.  Begrepet utenlandske verdipapirfond fremgår av både vpfl. 

§ 1-1, som angir lovens virkeområde og vpfl. § 6-13, som omhandler adgangen 

til å markedsføre det utenlandske verdipapirfondet i Norge. 

 

I Vpfl. § 6-11, som oppstiller et generelt forbud mot markedsføring av 

verdipapirfond i sin alminnelighet, brukes videre begrepet «tilsvarende 

utenlandsk innretning» i tilknytning til forbudet mot at utenlandske 

verdipapirfonds adgang til å markedsføre seg inn i Norge. Hva en utenlandsk 

innretning er gir bestemmelsen derimot ikke noe veiledning på. Ordlyden 

«tilsvarende» er skjønnsmessig og gir føringer på at det er en helt konkret 

vurdering som må foretas. Også forarbeidene til verdipapirfondloven støtter opp 

mot en slik tilnærming. Det heter i forarbeidene at «definisjonen av 

verdipapirfond søker å omfatte alle innretninger som foretar kollektiv investering 

i finansielle instrumenter og hvis formuesmassen er oppstått ved 

                                                
 
18 Det er likevel ikke full samsvar i formuleringene, da den at den norske definisjonen ikke inntar innløsningselementet eller kravet til risikospredning i selve 

definisjonen. 
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kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i 

formuesmassen. I tillegg til norske verdipapirfond, bør utenlandske innretninger 

med tilsvarende funksjon omfattes»(mine kursiveringer).19 

 

2.3.1 Nærmere om hva som ligger i kravet om tilsvarende utenlandske 
innretninger: 

Når det gjelder den nærmere vurderingen av hvilke utenlandske innretninger 

som omfattes av verdipapirfondlovens regler, kan det oppstilles et generelt 

utgangspunkt om at alle utenlandske juridiske strukturer, som er underlagt 

hjemlandets verdipapirfond lovgivning, faller inn under den norske 

verdipapirfondlovens regler om non UCITS-fond.20 Dette utgangspunktet må 

imidlertid presiseres dit hen at hva utenlandske myndigheter betegner den 

utenlandske fondskonstruksjonen, ikke er avgjørende for om strukturen skal 

anses som et verdipapirfond i verdipapirfondlovens forstand. Dette er en 

vurdering som norske myndigheter til enhver tid må foreta, herunder 

Finanstilsynet. 

 

Som det fremgår av forarbeidene vil den utenlandske innretningen kunne 

reguleres av verdipapirfondloven hvis den har en tilsvarende funksjon som et 

norsk verdipapirfond. Fokuset ligger således på funksjonskriteriet. Spørsmålet 

er imidlertid hva som nærmere ligger i kravet om tilsvarende funksjon som 

norske verdipapirfond. Fordi det oppstilles et funksjonskriterium betyr dette at 

de enkelte vilkårene i definisjonen av verdipapirfondloven § 1-2 vil være 

retningsgivende når man skal vurdere formuesmassen til den utenlandske 

innretningen.  

 
Et første steg i vurderingen av om den utenlandske innretningen har en 

tilsvarende funksjon som et verdipapirfond, vil måtte tas i den utenlandske 

innretnings formuesmasse. Den utenlandske innretningen må ha en 

                                                
 
19 Ot.prp. nr. 98 2000-2001 pkt. 4.1.4 

20 Fredrik Knudsen, TFF 2003-2 pkt. 4.1.2 
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”selvstendig formuesmasse”, jf. vpfl. § 1-2. I kravet ligger at verdipapirfondet må 

ha midler som er adskilt fra den enkelte andelseiernes personlige formue. 

Dersom den utenlandske innretningen har en formuesmasse som er utskilt vil 

dette kravet være oppfylt.  Det følger av forarbeidene at begrepet «selvstendig 

formuesmasse» er kommet inn i ordlyden for å presisere at verdipapirfondet er 

et eget rettssubjekt21. Departementet har tidligere lagt til grunn at det ikke forelå 

en tilsvarende utenlandske innretningen dersom det ikke forelå et eget 

rettssubjekt for innretningen, i dag syntes departementet å ha snudd om 

kursen.22 Begrepet rettssubjekt syntes teorien i å ha voldt uklarheter med 

hensyn hva som innholdsmessig ligger i kravet. Normalt forstår man med 

begrepet rettssubjekt prosessuell partsevne. I denne sammenheng har det 

imidlertid oppstått en diskusjon om hva som ligger i kravet til rettssubjekt, 

ettersom et verdipapirfond ikke har egne styreorganer som opptrer på vegen av 

det.. Forvaltningsselskapet forvalter bare verdipapirfondet og er dets 

forretningsfører. Depotmottaker på sin side forvalter bare formuen og 

kontrollerer forvaltningsselskapets disposisjoner. Verken depotmottakeren eller 

forvaltningsselskapet anses for å være organer for verdipapirfondet som opptrer 

på vegne av det. Verdipapirfondet som sådan kan heller ikke agere på 

egenhånd.23 Det syntes likevel mest nærliggende å statuere en slik prosessuell 

partsevne for verdipapirfondet24. Det vil således være mulig å knytte 

rettsvirkninger ovenfor den utenlandske innretningen som følge av at denne har 

en prosessuell partsevne, herunder evne til å stå som saksøker eller bli 

saksøkt. 

 

Et annet krav det må ses hen til når man skal vurder om den utenlandske 

innretningen har en tilsvarende funksjon som et norsk verdipapirfond er om 

formuesmassen er oppstått ved ”kapitalinnskudd”, jf. vpfl. §1-2. Ordlyden 

“kapitalinnskudd” tilsier at andelseierne i den utenlandske innretningen må 

                                                
 
21 Ot.prp. nr.68 1980-1981 pkt. 5 

22 Arthur J. Brudvik, elektronisk kommentarutgave til vpfl. ved note 14 

23 Cecilie Kvalheim mfl. 2006 pkt. 2.2.1. Se for øvrig også ot.prp. nr. 68, 1980-1981 pkt. 1 hvor det nettopp presiseres at verdipapirfondet er et eget 

rettssubjekt selv om det ikke har noen organer og selv om det heller ikke utøver noen funksjoner 

24 Phillip Truyen 2006 pkt. 5.1.2 
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gjøre sitt innskudd i verdipapirfondet etter en bestemt form, nemlig i form av 

kapital og dertil penger. Dette innebærer en avgrensning mot utenlandske 

innretninger som tillater tingsinnskudd eller innskudd ved finansielle 

instrumenter. Konsekvensen av at en utenlandsk innretning har anledning til å 

ta imot tingsinnskudd eller finansielle instrumenter fra andelseierne, er at 

innretningen ikke vil kunne anses for å ha en tilsvarende funksjon som det 

norske verdipapirfondet. Begrunnelsen bak dette kravet må trolig ligge i at siden 

verdipapirfond er rettet mot allmennheten og dertil småsparere, vil det være lite 

hensiktsmessig med slike kompliserte kapitaltransaksjoner.25 

 

En utenlandsk innretning må videre rette tegningen i verdipapirfondet mot en 

«ubestemt krets», akkurat slik som ved norske verdipapirfond, jf. § 1-2. Dersom 

den utenlandske innretningen således rette tegningen mot allmennheten vil 

dette klart oppfylle lovens krav på dette punkt. I forarbeidene fremgår det at 

dersom tegningen rettes mot de ansatte i en bank vil dette være i tråd med 

loven ettersom en slik krets vil være begrenset, men likevel en ubestemt 

krets.26 Andre eksempler som kan nevnes er alle statstjenestemenn27, eller alle 

norske kommuner28. Forvaltningspraksis har tillatt etablering av slike strukturer 

ved personer som har vært ansatt i et selskap med ca. 4.000 personer. Eller 

verdipapirfond som er åpne for tegning av andeler for organisasjoner uten 

profittformål.29 Tilsvarende betraktninger må gjelde for den utenlandske 

innretningen. 

 

Atter videre vil kravet om tilsvarende funksjon være betinget av at 

forvaltningsselskapet for fondet må foreta «utstedelse av andeler», jf. § 1-2. 

Kravet om at den utenlandske innretningen må utteste andelseierne en andel, 

innebærer at andelseiere som skyter inn et kapitalinnskudd til gjengjeld har krav 

på en ideell andel av den samlede formuesmassen i verdipapirfondet. 
                                                
 
25 I arbeidet med PRIP-direktivet som pågår i EU, vurderes det om innløsning kan skje ved oppgjør med finansielle instrumenter. Dersom det åpnes 

for et slikt oppgjør, kan det kanskje hevdes at innskudd også burde gjøres i slike former. 

26 Ot.prp. nr. 98 2000-2001 pkt. 4-5 
27 Ot.prp. nr.74 1969-1979 
28 Fredrik Knudsen TFF 2003-2 pkt.4.1.6 

29 Arbeidsgrupperapport av 30.juni 2010 vedrørende forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift, pkt. 17.2.6 
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Størrelsen på den ideelle andelen vil være pengeverdien slik det lyder ved 

utøvelse av innløsningsretten. 

 

Et ytterligere krav som stilles til den utenlandske innretningen, er at 

kapitalinnskuddet for det vesentligste må investeres i ”finansielle instrumenter”, 

slik som ved norske verdipapirfond jf. vpfl. § 1-2.  Dersom formuesmassen for 

det vesentlige består av finansielle instrumenter vil den utenlandske 

innretningen innfri dette kravet. Kravet angir derfor rammen for innretningens 

investeringer. Hva finansielle instrumenter er, må ses i sammenheng med 

vpfl. § 4-5 som angir hvilke finansielle instrumenter et verdipapirfond kan 

investere. I vphl. § 2-2 defineres videre finansielle instrumenter som omsettelige 

verdipapirer, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og derivativer.  

Det oppstilles i tillegg et vesentlighetskrav i tilknytning til hva formuesmassen 

må bestå av. Vesentlighetskravet innebærer at det ikke er krav om at den 

utenlandske innretningen utelukkende må investere i finansielle instrumenter. 

Sånn sett kan en innretning ha en mindre post i formuesmassen som ikke er et 

finansielt instrument. For eksempel en KS-andel. Dette er således ikke til hinder 

for lovens anvendelsesområde på den utenlandske innretningen. Noe annet er 

imidlertid at vpfl. §4-5 gir en uttømmende oppregning av 

porteføljesammensetningen et verdipapirfond kan ha. Etter denne 

bestemmelsen vil dermed ikke KS-andeler kunne inngå i porteføljen.30 

 

2.3.2 Utenlandske innretninger og lukkede strukturer  

Et ytterligere krav som oppstilles for at en utenlandsk innretning skal anses for 
å ha en tilsvarende funksjon som et norsk verdipapirfond, er at den utenlandske 
innretningen må ha en åpen struktur. Dette gjelder både i forhold til tegning og 
innløsning. Innløsningsvilkåret31 og tegningsvilkåret fremgår ikke direkte av 
definisjonen gitt ved vpfl. § 1-2, men det følger av vpfl. §§ 6-7 og 6-9. Det heter 

                                                
 
30 Dette er imidlertid også et forhold som for øvrig får betydning for markedsføringstillatelsen etter § 6-13.4 

31 Innløsningsvilkåret kan imidlertid  utledes av andelsbegrepet i §1-2, se Phillip Truyen 2006 pkt.5.4 
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her at et verdipapirfond skal være åpent for tegning og innløsning alle 
børsdager, jf. vpfl. §§ 6-7 og 6-9.  

 

Finanstilsynet har imidlertid i forhold til nasjonale fond hjemmel til å dispensere 
fra hovedregelen ved å gi samtykke til å lukke verdipapirfondet, jf. vpfl. §§ 6-7 
og 6-9, jf. § 7-3. Dette betyr at utenlandske innretninger som har en lukket 
struktur likevel vil kunne anses som en innretning med tilsvarende funksjon som 
et verdipapirfond. Med lukkede strukturer menes fondskonstruksjoner som Ikke 
har en fri adgang til å tegne og innløse fondsandeler(lukket inngang). Den 
utenlandske innretningen vil betraktes som verdipapirfond med lukket utgang 
dersom det gjelder begrensninger med hensyn til innløsningsadgangen. 
Utenlandske innretninger som inneholder begrensninger med hensyn til hvem 
som kan tegne andel i fondet, eller begrensninger i forhold til når slik tegning 
kan finne sted, betegnes som verdipapirfondfond med lukket inngang. Dersom 
fondsstrukturen er lukket for både tegning og innløsning betegnes fondet som 
sådant som lukket verdipapirfond(i uegentlig forstand). Det utenlandske 
nasjonale fondet må ikke i ha en lukket struktur i større utstrekning enn det som 
er tillatt ved norske nasjonale fond. Jo større begrensninger i 
innløsningsadgangen, desto større oppfordring er det til ikke å betrakte den 
utenlandske strukturen som en innretning med tilsvarende funksjon som norsk 
verdipapirfond. 

 

Når det nærmere gjelder lukket inngang, anses den utenlandske innretning 
fortsatt for å ha tilsvarende funksjon selv om den retter fondet mot en begrenset 
krets av innskytere jf. vpfl. § 3-3 nr. 18 jf. § 7-3.3.  Den legislative begrunnelsen 
for hvorfor etablering av slike fond tillates er det investeringsbehovet store 
institusjonelle investorer har for skreddersydde verdipapirfond av denne 
typen.32 Selv om det er adgang til å etablere slik verdipapirfond, er det en 
forutsetning at kretsen likevel må være så vid at den faktisk kan betegnes som 
ubestemt, jf. fremstillingen ovenfor. Tilsvarende vis vil den utenlandske 
innretningen oppfylle funksjonskriteriet selv om innretningen har en lukket 
inngang der tegning kun kan skje i en begrenset periode, jf. vpfl. § 6-7.1. En 
                                                
 
32 Ot.prp. nr. 98, 2000-2001  pkt. 4-5 
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grunnleggende betraktning bak lukkede strukturer av denne typen, er enkelte 
strukturers muligheter til å opprettholde lønnsomheten. For mange andelseiere, 
vil for noen typer innretninger være uheldig, ettersom det vil gå utover 
verdipapirfondets lønnsomhet. Spesielt for utenlandske spesialfond, herunder 
hedgefond, vil størrelsen av andelseiere kunne påvirke prisen og dertil 
utviklingen i en negativ retning. Vi ser dermed at for slike strukturer er det 
essensielt viktig med en adgang til å begrense utstedelse av andeler for en 
periode. Dette er blant annet bakgrunnen for at spesialfond og dertil 
utenlandske spesialfond er unntatt fra vpfl. § 6-7, om når verdipapirfond skal 
være åpne for utstedelse av andeler. Andre nasjonale fond33 må ha samtykke 
fra tilsynet etter vpfl. § 6-7. 

 

Når det nærmere gjelder den utenlandske innretningens innløsningsadgang, er 
utgangspunktet at innretningen har en tilsvarende funksjon hvis den er åpen for 
innløsning, jf. vpfl. § 6-9. Det er nettopp tilstedeværelse av dette elementet som 
tilsier at den utenlandske innretningen må betraktes som et verdipapirfond i 
lovens forstand. Andelseierne i den utenlandske innretningen må kunne kreve 
sine andeler i verdipapirfondet innløst ved fremsettelse av innløsningskravet. 
Imidlertid vil også utenlandske innretninger som har en begrenset 
innløsningsadgang, kunne anses for å ha en tilsvarende funksjon som norske 
verdipapirfond jf. vpfl. § 6-9.8. Loven setter ikke noe absolutt grense for hvor 
lenge strukturen kan være lukket. Det har likevel til nå ikke blitt stadfestet fond 
som lukkes i egentlig forstand34. At en utenlandsk innretning ikke kan være 
lukket i egentlig forstand betyr således at den utenlandske innretningen ikke 
ved vedtektene kan fastsette at fondet skal være lukket permanent eller over et 
lengere tidsrom. Etter forvaltningspraksis vurderes lukkeperioden etter hvem 
som er potensielle andelseiere. Forvaltningspraksis stiller likevel som absolutt 
krav at andelseierne i det minste må ha anledning til å kreve innløsning i løpet 
av et tidsrom på maksimalt et år. 

Utenlandske spesialfond er unntatt fra bestemmelsen i § 6-9 jf. vpfl. § 6-9a.35 
Fastsettelse av tidspunkt for innløsing vil være underlagt forvaltningsselskapet 
                                                
 
33 Utenlandske spesialfond kan foreløpig bare kan tilbys til profesjonelle.  

34 Se høringsnotatet for spesialfond av 18.november 2004 pkt. 7.5.  

35 Se her note 27. 
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for spesialfondet. Imidlertid gjelder det her også krav om at andelseierne i det 
minste må ha anledning til å kreve innløsning i løpet av et tidsrom på maksimalt 
et år, jf. § 6-9a.36 Det knytter seg mange betenkeligheter med å tillate 
utenlandske nasjonale fond med begrenset innløsningsrett. Verdipapirfond er 
en relativ likvid spareform. Lukkede strukturer gir andelseierne mindre likviditet 
og mindre kontroll, noe som således svekker investorvernet. Og ikke minst vil 
en begrenset innløsningsrett gi innlåsingseffekter dersom verdipapirfondet 
utvikler seg i negativ retning37. På den andre siden kan begrensning i 
innløsningsretten fylle reelle plasseringsbehov blant ulike aktører, særlig 
profesjonelle. 

 

En adgang til å begrense innløsningsadgangen har særlige gode grunner for 
seg dersom det dreier seg om utenlandske spesialfond. Et kjennetegn ved 
spesialfond er at de kombinerer mange ulike investeringsstrategier. En 
begrenset innløsningsadgang gir fondet den fleksibiliteten det trenger med 
hensyn til investeringsstrategi. Spesialfond lever på å kombinere omfattende 
strategier. For eksempel ved å utnytte store svingninger. Hvis forvalteren blir 
møtt med et innløsningskrav før han rekker å høste inn gevinsten vil dette gi 
fondet likviditetsproblemer. Forvalteren vil måtte innfri posisjoner med store tap. 
Sånn sett kan innløsning som skjer på et uheldig tidspunkt gå utover 
lønnsomheten.  
 

2.3.3 Andre krav som stilles til den utenlandske innretningen: 

I forarbeidene til forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift uttales det at 

«hvorvidt en konstruksjon kan betegnes som et verdipapirfond vil avhenge av 

en konkret vurdering i den enkelte sak der kriterier som ”…typen 

investeringsmandat, investors ansvar utover innskutt kapital og hvorvidt fondet 

er underlagt tilsyn i hjemstaten, vil være momenter i vurderingen”(mine 

kursiveringer). 38 Dette viser at tilstedeværelse av elementene i definisjonen av 

verdipapirfond i vpfl. § 1-2, ikke alene vil være avgjørende, ved vurderingen av 
                                                
 
36 I forarbeidene er det forutsatt at selv om § 6-9 ikke gjelder for spesialfond kan dispensasjonsadgangen i 6-9.(8) tenkes å anvendes i særlige tilfeller. 

37 Høringsnotatet for spesialfond av 18.november 2004 pkt. 7.5 
38 Prop. 149L, 2010-2011 pkt. 8.3.5 
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om vi står ovenfor en utenlandsk innretning som har en tilsvarende funksjon 

som et norsk verdipapirfond. Det stilles altså krav til at øvrige materielle og 

strukturelle krav i vpfl. må være oppfylt, for at den utenlandske innretningen 

skal anses for en innretning som har tilsvarende funksjon som det norske 

verdipapirfondet.  

 

Verdipapirfondloven sondrer mellom forskjellige grupper av verdipapirfond, der 

det gjelder forskjellige krav avhengig av om fondet er et alminnelig 

verdipapirfond, et nasjonalt fond eller et spesialfond.39 Det første spørsmålet 

som dermed oppstår er om den utenlandske innretningen skal sammenlignes 

med et alminnelig verdipapirfond eller et norsk nasjonalt fond.  Sagt på en 

annen måte er det et spørsmål om det er kravene som stilles til et alminnelig 

verdipapirfond, eller kravene som stilles til et norsk nasjonalt fond som skal 

gjelde for den utenlandske innretningen ved sammenligningsvurderingen.  

 

Etter forvaltningspraksis må man «sammenligne den utenlandske innretningen 

med nasjonale fond».40 Finanstilsynet gir videre en anvisning på at dette må 

underlegges en helt konkret vurdering hvoretter en rekke momenter vil inngå. 

Sammenligningsgrunnlaget for den utenlandske strukturen vil altså være norske 

nasjonale fond. Slik Finanstilsynets praksis videre er å forstå, er korrekt 

målestokk norske nasjonale fond som utnytter dispensasjonsadgangen til det 

fulle.41 Med dette forstås nasjonale fond som har oppnådd tillatelse til å fravike 

de materielle lovbestemmelser loven åpner opp for å fravike etter dispensasjon 

fra Finanstilsynet. I vpfl. kan norske nasjonale fond således få tillatelse fra 

Finanstilsynet til å fravike vpfl. §§ 4-5(9), 4-6(5), 4-8(10) og 4-9(4). Dette er en 

adgang til å fravike reglene om investeringsområde, krav til likvide plasseringer, 

reglene om risikospredning og risikoberegning. I tillegg kan norske nasjonale 

fond etter gjeldende rett få tillatelse av Finanstilsynet til å fravike 

derivatforskriften av 8.juli 2002 nr. 800. For eksempel dispensasjon til at norske 

                                                
 
39 Spesialfond er en undergruppe av nasjonale fond. 

40 Jf. brev av 7.november 2002 fra Kredittilsynet 

41 Slik forstår jeg Finanstilsynets praksis etter mitt møte med Finanstilsynet 21.september 2011 



 20 

nasjonale fond kan plassere i varederivativer etter forskriftens § 1(3). For den 

utenlandske innretningens vedkommende betyr dette at det er norske nasjonale 

fond som danner yttergrensen for om den utenlandske innretningen kan sies å 

ha tilsvarende funksjon. Dersom den utenlandske innretningen eksempelvis har 

adgang til å plassere i derivativer, har mulighet til å geare opp porteføljen med 

lån og eller selge short, i større utstrekning enn norske nasjonale fond vil dette 

være omstendigheter som indikerer at den utenlandske innretningen mest 

sannsynlig ikke vil anses som et verdipapirfond i lovens forstand.42   

 

Det samme må gjelde med hensyn til tilsyn og investors ansvar utad. Den 

utenlandske innretningen må således være underlagt tilsyn. Andelseierne i den 

utenlandske innretningen må heller ikke kunne pådra seg ansvar utover den 

innskutte kapital Den adgangen norske nasjonale fond har på disse områdene 

vil her altså også være retningsgivende.  

 

Som denne fremstillingen viser, dreier det seg således om en helhetlig 

vurdering. Fordi kriteriene ikke fremgår av loven, gir dette investorene for det 

første liten forutberegnelighet. For det andre kan det føre til en uensartet 

praksis. Dette er forhold som vil være særlig utfordrerne etter EØS-regelverket. 

Det nærmere forholdet til EØS-reglene behandles nedenfor i punkt 5. 

 

2.4 Forholdet mellom verdipapirfond og andre former for kollektive 
investeringer 

2.4.1  Generelt: 

Fremstillingen ovenfor har tatt for seg kollektive investeringer i verdipapirfond 

etter verdipapirfondloven. Imidlertid kan kollektive plasseringer skje i andre 

former enn etter fondsmodellen.  I likhet med Norge, hvoretter 

investeringsselskaper også har mulighet til å foreta kollektive plasseringer i 

finansielle instrumenter, kan utenlandske selskapstyper også foreta kollektive 

                                                
 
42 Slik forstår jeg Finanstilsynets praksis, etter mitt møte med Finanstilsynet den 21.september 2011 
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plassering i finansielle instrumenter. Når det gjelder kollektive 

investeringsformer i Norge, som et alternativ til plasseringer etter 

verdipapirfondloven, vil virksomheter som ikke har et verdipapirfonds 

karakteristika falle inn under den øvrige selskapslovgivningen. For disse 

investeringsformene gjelder dermed ikke reglene i verdipapirfondloven. 

 

Verdipapirfondloven vil videre ikke gjelde for utenlandske selskaper som ikke 

oppfyller de funksjonelle kravene som stilles til et verdipapirfond. Dette får i 

praksis stor betydning for utenlandske selskaper i Norge. I denne sammenheng 

er betydningen og konsekvensen av at virksomheten ikke oppfyller et 

verdipapirfonds karakteristika at det ikke vil gjelde et krav om 

markedsføringstillatelse. Markedsføring av virksomheten vil dermed kunne skje 

i Norge. Hvis det utenlandske selskapet imidlertid utesteder aksjer vil det likevel 

gjelde krav om prospekt og konsesjon etter verdipapirhandelloven kapittel 7 og 

9. Hvis det videre gjelder utenlandske konstruksjoner som er lik KS eller ANS 

formen, trengs det ikke konsesjonsplikt for å yte investeringstjenester. 

Konsekvensen er at andelen trolig kan selges inn i Norge fritt.43 Vi ser dermed 

viktigheten av å kategorisere utenlandske strukturer. En annen sak er imidlertid 

at dette viser seg å være en temmelig vanskelig og utfordrende oppgave i 

praksis, særlig fordi mange av de selskapsformene disse strukturene benytter 

er ukjente i norsk rett. I praksis vurderes dette helt konkret, basert på 

konstruksjonens karakteristika.44  

 

I fremstillingen ovenfor har jeg redegjort for kriteriene for at utenlandske 

fondskonstruksjon skal anses som et verdipapirfond i lovens forstand. Jeg viser 

dermed til fremstillingen ovenfor hva gjelder de karakteristiske trekkene ved et 

utenlandsk verdipapirfond. Jeg skal her begrense meg til å gi en kort 

redegjørelse av de karakteristiske trekkene ved selskaper som foretar kollektive 

plasseringer i finansielle instrumenter, før jeg ser på hvilke avgrensningskriterier 

som kan oppstilles noen momenter ved valg av organisasjonsmodell. 

                                                
 
43 Advokatforeningens høringsuttalelse av 28.oktober 2010 pkt. 3.4.2 

44 Det vil være for omfattende å gå nærmere inn på denne problemstillingen  i denne oppgaven 
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2.4.2 Noen former for kollektive investeringer: 

Kollektive plasseringer kan gjøres gjennom sammenslutninger og diverse 

formuesmasser. Investeringsselskaper er en måte å foreta kollektive 

investeringer på. Med Investeringsselskaper menes ulike selskapstyper45 som 

investerer sin formuesmasse i andre selskaper.46. Investeringsselskaper er bare 

en fellesbetegnelse på denne type virksomheten. Virksomheten kan 

organiseres etter ulike selskapsformer. Det er vanlig å inndele 

investeringsselskapene i fire hovedgrupper, etter heftelsesformen47. Dersom 

slike kollektive investeringer gjøres gjennom en begrenset heftelsesform, vil 

investeringsselskapet være et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, jf. 

asl./asal. §§ 1-1(2). Investeres det kollektivt gjennom en sammenslutning der 

deltagerne har et ubegrenset deltakeransvar, vil investeringsselskapet være et 

ansvarlig selskap jf. sel. § 1-2.(1)(a)jf.(b). Dersom den kollektive plasseringen 

gjøres gjennom et selskap der deltagernes ansvar er blandet vil 

investeringsselskapet ha karakter av å være et kommandittselskap, jf. sel. § 1-

2.(1).(e) jf.(d). Som hovedregel vil investering i finansielle instrumenter bli gjort 

gjennom en selskapsform der deltakernes ansvar er begrenset. Disse 

investeringsselskapene har det til felles at de på et eller annet vis har som et 

ledd i sin virksomhet som mål å foreta plasseringer i finansielle instrumenter. 

Formålet er ikke å plassere andelseiernes midler i finansielle instrumenter. 

 

En annen måte å foreta kollektiv investeringer på er ved en aksjespareklubb. I 

Norge finnes det ingen lovregulering av denne virksomheten. Det som imidlertid 

kjennetegner en aksjespareklubb er at en mindre gruppe personer går sammen 

for å plassere sine midler i aksjer eller andre finansielle instrumenter.48 Dette er 

en formuesmasse som er oppstått ved medlemmenes innskudd. En 

aksjespareklubb har typisk en ren medlemsklubb med vedtekter som angir de 

nærmere rammen av virksomhet. Aksjespareklubben blir videre til gjennom en 

                                                
 
45 I denne sammenheng strukturer som investerer i finansielle instrumenter 

46 Phillip Truyen 2006 pkt.2.2 

47 Geir Woxholt 2007, pkt.1.8 

48 Phillip Truyen 2006 pkt. 2.3.1 
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alminnelig avtale mellom medlemmene.49  Medlemmene treffer beslutningene i 

felleskap og utad fremstår de som en investor. 

 

En annen måte å foreta kollektive investeringer er via et sameie. Et sameie 

oppstår som følge av to eller flere personer eier noe sammen. Sameie er 

underlagt sameieloven § 1 og eventuelle avtaler mellom sameierne. Dette 

typiske vil være et tingsrettslig sameie, men det kan også være en 

verdipapirpost som flere eier i felleskap. Viktigst i denne sammenheng er at 

sameiet organiseres slik at sameierne går sammen om å investere totale 

midler.  

 

2.4.3 Relevante kriterier ved grensedragningen mot verdipapirfond 

Hvorvidt en virksomhet skal underlegges verdipapirfondloven eller det øvrige 

selskapsregelverket beror på en helt konkret vurdering. I denne vurderingen vil 

en rekke momenter inngå. Her skal jeg ta for meg noen av de viktigste 

momentene. Et utgangspunkt kan for det første tas i virksomhetens formelle 

organisering. Dette betyr at en må undersøke hvilken selskapsorganisasjon 

som er valgt. Hvis en virksomhet for eksempel er organisert som et 

aksjeselskap eller et ansvarlig selskap så vil henholdsvis aksjeloven og 

selskapsloven være regulerende for virksomheten. Dette utgangspunktet legger 

forarbeidene også til grunn.50 På den andre siden, dersom virksomheten formål 

er å foreta kollektive plasseringer i finansielle instrumenter med en 

formuesmasse som er oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av 

investorer, vil virksomheten måtte underlegges verdipapirfondlovens regler. Her 

er realiteten nettopp den at virksomheten forestår kollektiv forvaltning av 

deltagernes innskudd.51 Denne virksomheten skal i tilfelle organiseres som 

verdipapirfond med et forvaltningsselskap i spissen jf. vpfl. § 1-3. Med en slik 

tilnærming fokuseres det isteden på arten av den virksomheten som faktisk 

                                                
 
49 Http://www.aksjenorge.no/hXGXCmMtfW5Y.6.idium 
50 Ot.prp. nr. 68, 1980-1981 pkt. 5, se for øvrig også høringsnotatet om spesialfond av 18.november 2004 pkt. 3.1 

51 Brev fra Finanstilsynet datert 13. mai 2002 
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drives og ikke den formelle organiseringen.52 Eksempelvis vil det være en 

omgåelse av regelverket, hvis man etablerer et AS- der aksjonærene fratas 

deres stemmerettigheter, rett til utbytte o.l.- og konstruerer fondslignende fond, 

ved at aksjonærene yter et lån til selskapet som så investerer i finansielle 

instrumenter. Realiteten er her å investere innlånte midler for kreditorene i 

finansielle instrumenter. 

Det hjelper med andre ord lite å oppstille den formelle organisasjonen som et 

avgrensningskriterium, ettersom at en virksomhet som følger de 

selskapsrettslige reglene om organisering, ikke nødvendigvis reelt og lojalt 

følger de materielle selskapsrettslige reglene.  
 

Et annet vurderingstema ved avgrensning mot verdipapirfond fra andre former 

for kollektive investeringer er om virksomheten har en innløsningsadgang. Altså 

om investorene kan få tilbake den innskutte kapital, slik det lyder ved 

fremsettelse av påkravet, ved uttreden. Verdipapirfond forutsetter en 

innløsningsadgang, vpfl. § 6-9. En innløsningsadgang er forbeholdt 

investeringsvirksomhet underlagt vpfl.53 Det er dette elementet som gjør at 

verdipapirfond i loven er gitt en særstilling. Innløsning etter verdipapirfondloven 

er det eneste og naturligste alternativet for uttredelse. Særlig blir dette naturlig 

når verdipapirfond ikke kan omsettes i annenhånds markedet slik som ved for 

eksempel aksjer. I det øvrige selskapsregelverket er innløsning forbehold 

spesielle tilfeller, eller skjer i forbindelse med kapitalnedsettelse eller der 

adgangen er regulert i avtaleform/vedtekter. Hvis virksomheten har som 

siktemål at innskutt kapital skal bindes i forholdsvis lang tid, anses tvert i mot at 

selskapslovgivningen som adekvat reguleringsramme for virksomheten.54 Dette 

utgangspunktet må altså gjelde selv om den alminnelige selskapsretten åpner 

opp for en eller annen form for innløsningsadgang, slik det er redegjort for 

ovenfor. Dette viser at innløsningsadgangen er et relevant kriterium ved 

grensedragningen. På den andre siden kan en stille spørsmålstegn ved om 

                                                
 
52 Phillip Truyen 2006 pkt.2.1 

53 Ot.prp. nr.98, 2000-2001 pkt. 4.5 

54 Ot.prp. nr.36  2007-2008 pkt. 10.4 
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innløsningsadgangen er et relevant avgrensningskriterium, med hensyn til den 

liberale utviklingen som har funnet sted i de siste årene, med begrensninger i 

innløsningsadgangen. 

 
Deltagerkretsen er også kriterium som kan gi en viss veiledning for vurderingen 

av hvilket regelverk virksomheten hører under. I forarbeidene til 

verdipapirfondloven fremholdes blant annet at kravet om “ubestemt krets” i vpfl. 

§ 1-2 blant annet er tatt inn for å trekke en flate mot aksjespareklubber og andre 

foretak med så snever krets av deltakere at det ikke er behov for 

lovregulering.55 En slik avgrensning kan kanskje begrunnes med at 

verdipapirfondloven oppstiller et vern for allmennheten, og da er det viktig med 

en offentlig regulering. Når man er en mindre krets har man ikke et like stort 

behov for en offentlig regulering, da man enkelt kan regulere sin kollektive 

virksomhet gjennom andre former som for eksempel gjennom en 

aksjespareklubb. I tillegg kommer det at det kan syntes samfunnsøkonomisk 

ugunstig at det offentlige skal bruke penger og midler på å organisere 

virksomheten under Finanstilsynets kontroll og overvåking, når virksomhet kun 

vedrører en liten gruppe. I forarbeidene til forslag til ny verdipapirfondlov og 

forskrift drøftes blant annet behovet for å åpne opp for begrensning i 

deltakerkretsen, i større utstrekning enn gjeldende rett åpner for. Et hensyn 

som fremholdes er at lovens krav til en viss størrelse på deltakerkretsen 

nettopp er et avgrensningskriterium mellom verdipapirfondloven og annen type 

virksomhet. Ytterligere begrensninger på dette området vil gjøre grensen 

uklar.56 Dette tilsier at deltagerkretsen er egnet som avgrensningskriterium så 

lenge den holdes vid nok. En begrenset krets vil kunne gi i en flytende grense 

mellom verdipapirfond og øvrige virksomheter som foretar kollektive 

plasseringer i finansielle instrumenter. 

 

 

                                                
 
55 Ot.prp. nr 68. 1980-1981 pkt.5 
56 Prop.149L, 2010-2011 pkt. 6.11.5.3 
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2.4.4 Noen momenter ved valg av kollektive investeringsformer 

En fordel med fondsmodellen er at verdipapirfondloven gir skreddersydde 

løsninger, ved et ferdigutarbeidet standardregelverk som tilsikter å ivareta 

investorenes interesser på ulike stadier av investeringen. I tillegg kommer at 

fondsmodellen er organisert med særlige regulerende og kontrollerende 

organer som depotmottaker og forvaltningsselskap.  Videre er virksomheten 

under Finanstilsynets kontroll og overvåking. Fondsmodellen gir dermed 

investorene større fleksibilitet og prosessøkonomisk større forutsigbarhet. Da 

på den måten at eventuelle konflikter ikke nødvendigvis må løses sivilrettslig, 

men gjennom et regulerende og håndhevende myndighetsorgan57. 

På den andre siden er investorene i de ulike selskapstypene også sikret ved 

ulike myndighetsorganer ved selskapsmøtet/generalforsamling, styret, daglig 

leder, bedriftsforsamling og revisor ved de enkelte beslutninger og avgjørelser 

som blir fattet. I tillegg kommer reglene om stemmerett. Viktigst å nevne i denne 

sammenheng, er at selskapslovgivningen åpner opp for at virksomheten 

nærmere kan reguleres ved vedtekter/selskapsavtale/aksjonæravtale. 

Vedtektsfriheten er sånn sett viktig og oppstiller en adgang til nærmere 

regulering av forholdet mellom investorene og selskapet. Selskapsmodellen gir 

dermed også fleksible løsninger mellom aktørene. Imidlertid vil slike 

reguleringer ved avtaler og vedtekter i praksis medføre at investeringsselskapet 

får en fondslignende utforming.58 Det forhold at man forsøker å utforme 

investeringsselskapet etter en fondslignende struktur trekker i retning av at 

mange, aktuelle og potensielle investorer, nettopp betrakter fondsmodellen 

under verdipapirfondloven som en bedre løsning, når det kommer til felles 

investeringer.  Et sentralt spørsmål som oppstår er hvor grensen for 

fondslignende utforming går. Dette er et uklart og vanskelig spørsmål som ikke 

lett kan besvares, men må vurderes helt konkret, jf. fremstillingen ovenfor.  

                                                
 
57 Ot.prp. nr.36, 2007-2008 pkt. 7.2 
58 Phillip Truyen 2006 pkt.2.2 
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3 MARKEDSFØRING AV UTENLANDSKE VERDIPAPIRFOND 

3.1 Generelt om adgangen til å markedsføre utenlandske verdipapirfond 

Vpfl. § 6-11 oppstiller et generelt forbud om markedsføring av verdipapirfond i 
Norge. Unntak fra dette generelle forbudet er gitt i de etterfølgende 
bestemmelsene i vpfl. § 6-12 til 6-14. Vpfl.§ 6-15 inneholder videre en 
forskriftshjemmel til å nærmere regulere markedsføringen. 
 
Markedsføring av utenlandske verdipapirfond er som tidligere nevnt regulert i 

forskjellige bestemmelser, jf. vpfl §§ 6-13 og 6-14. Ved markedsføring av 

utenlandske verdipapirfond, non-UCITS og UCITS-fond kreves enten tillatelse 

fra Finanstilsynet eller at det er gitt notifikasjon om markedsføringen til tilsynet. 

Det skal nå redegjøres for den nærmere reguleringen av 

markedsføringsadgangen til utenlandske verdipapirfond. 

 

3.2 Hva omfattes som markedsføring? 

Vpfl. § 6-11 bruker begrepet «markedsføring». Det er ikke helt klart hva som 

ligger i begrepet «markedsføring». Rent språklig ligger i markedsføring 

salgsfremmende kommersielle opplysninger. Vpfl. § 6-11.2 tar sikte på å 

definere markedsføring.59  Det heter her at det med markedsføring menes det 

«å invitere eller oppfordre til å erverve rettigheter i et verdipapirfond». Av 

definisjonen kan det utledes at bestemmelsen tar høyde for å regulere ulike 

former for markedsføring. Imidlertid er ikke enhver form for oppfordring eller 

invitasjon ment for å fanges opp av ordlyden. I § 6-11.2.2.pkt. heter det nemlig 

at invitasjonen eller oppfordringen enten må være «bestemt for eller særlig 

egnet til å ha virkning her i riket». 

 

De nærmere kriteriene fremgår ikke av loven. I forarbeidene heter det at hva 

som skal betegnes som markedsføring må avgjøres ut i fra definisjonen i annet 

                                                
 
59 Se forslag til ny verdipapirfondloven som der definisjonen av hva som oppfattes som markedsføring ikke videreføres. 
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ledd anvendt i det konkrete tilfellet.60 Et typisk tilfelle som eksemplifiseres i 

forarbeidene, er brosjyrer som sendes ut til potensielle norske investorer.  Et 

annet eksempel er annonser gjennom aviser eller tidsskrifter i Norge. Direkte 

oppsøkende virksomhet ovenfor en potensiell investor vil også omfattes. Vi ser 

dermed at framstøtet vil anses som markedsføring uansett om markedsføringen 

tar form gjennom personaliserte henvendelser eller massemarkedsføring.61 

Skriftlig så vel muntlig markedsføring vil kunne omfattes. Eksempelvis vil en 

presentasjon være en form for muntlig kommunikasjon som kan rammes hvis 

den er salgsfremmende. Noe annet vil imidlertid være at slik kommunikasjon 

vanskelig kan etterprøves. 

 

Et tilfelle som på den andre siden er mindre klart er informasjon om 

verdipapirfondet som legges ut på internett. Her kan situasjonen være at norske 

nettsider legger ut informasjon om det utenlandske verdipapirfondet, på norsk, 

engelsk eller bare legger ut en link til det aktuelle utenlandske verdipapirfondet. 

I forarbeidene heter det at det er særlig ved informasjon om verdipapirfondene 

på internett hvor det kan oppstå tvil om rekkevidden av ”særlig egnet til å ha 

virkning”. Forvaltningspraksis syntes å trekke grensen ved informasjon om det 

utenlandske verdipapirfondet på norsk ved norske nettsider.62 Dersom norske 

nettsider har en link til det utenlandske verdipapirfondet på sin nettside vil dette 

derimot mest sannsynlig ikke betraktes som markedsføring. Hvis informasjon 

om det utenlandske verdipapirfondet legges ut på et annet språk på norske 

nettsider kan det likevel være usikkert om dette er markedsføring i lovens 

forstand. Et eventuelt moment måtte i tilfelle vært om disse opplysningene 

fremstår som så tilgjengelige at de har den påvirkningseffekten loven 

forutsetter. Tilsvarende synspunkter må kunne legges til grunn i en situasjon 

der en norsk nettside legger ut en link til det utenlandske fondets hjemmeside, 

hvor det utenlandske verdipapirfondets hjemmeside videre har opplysninger på 

sin hjemmeside om det utenlandske verdipapirfondet på norsk. Vi ser her at det 

                                                
 
60 Ot.prp.nr.98, 2000-2001 pkt. 9 

61 Fredrik Knudsen, TFF 2003-2 pkt.2 
62Slik forstår jeg Finanstilsynets praksis etter mitt møte med Finanstilsynet 21.september 2011. 



 29 

er tilgjengelighet og dertil språket som er det sentrale for om tilfellet skal 

betraktes som markedsføring. Tilstedeværelse av disse elementene vil antas å 

kunne dekkes av ordlyden «særlig egnet for virkning». 

 

Den andre formuleringen bestemmelsen bruker er «bestemt for virkning». Dette 

er et strengt krav der en må over en viss terskel før en kan fastlås at det aktive 

fremstøtet har hatt bestemt virkning og dertil må anses som markedsføring i 

lovens forstand. Et annet forhold er at hvorvidt det har vært et slikt aktivt 

fremstøt, av den karakter bestemmelsen krever, vil være vanskelig å bevise. 

Dette er grunnen til at lovgiver har tatt inn alternativet om «særlig egnet for å ha 

virkning. Om «særlig egnet til å ha virkning» heter det blant annet i forarbeidene 

at «alternativet først og fremst er ment å omfatte tilfeller av markedsføring som i 

realiteten er «bestemt for å ha virkning», men der det er vanskelig å bevise at 

det foreligger en slik hensikt63. 

 

Et særlig spørsmål er hvordan man skal bedømme markedsføringen av 

verdipapirfondsforvalteren. Skal man ta loven på ordet, så faller 

merkevarebygging utenfor bestemmelsens rekkevidde, ettersom loven fra sikte 

på å regulere den virksomheten som kan føre til erverv i form av kjøp av 

andeler i det utenlandske verdipapirfondet. At man markedsfører 

verdipapirfondsforvalterens navn kan isolert sett ikke betraktes som 

markedsføring av verdipapirfond i lovens forstand. Grensen må imidlertid antas 

å være flytende, hvoretter tilfellet må underlegges en helt konkret vurdering, alle 

forholdene tatt i betraktning.64 Muligens vil man for eksempel kanskje sett hen 

til om markedsføringen av forvalteren samtidig påvirker investorenes valg til 

kjøp av spesifikke fondsprodukter, herunder utenlandske verdipapirfond. Altså 

om merkevarebyggingen påvirker hvilke fondsprodukter investoren kjøper. 

 

                                                
 
63 Ot.prp. nr. 98, 2000-2001 pkt. 9 
64 Fredrik Knudsen, TFF 2003-2 pkt.2 
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Siden bestemmelsen kun tar sikte på å regulere aktive fremstøt vil passivt salg 

falle utenfor bestemmelsens rekkevidde.65 Prinsippet om prinsippet om «first 

approach» ligger altså til grunn bak regelen. Hensynet bak dette prinsippet må 

antas å være at når en investor selv tar initiativ og oppsøker 

forvaltningsselskapet, med interesse i en andel av verdipapirfondet, er ikke 

behovet for investorbeskyttelse like stort. Det må i disse tilfellene isteden kunne 

antas at investoren har litt bedre kjennskap til produktet og dertil tatt høyde for 

en eventuell risiko knyttet til fondsproduktet. Loven setter med dette ikke noen 

begrensninger med hensyn til slike salg. Hjemmelen for salg av ny utstedte 

andeler er gitt i vpfl. § 6-8. I tillegg til salg av utenlandske 

verdipapirfondsandeler som har fått markedsføringsadgang etter henholdsvis 

vpfl. § 6-14.5 og § 6-13.6, kan forvaltningsselskapet altså også selge 

uregistrerte andeler i utenlandske verdipapirfond som ikke har fått 

markedsføringstillatelse. Dette må naturligvis gjelde så fremt verdipapirfondet 

ikke allerede er blitt markedsført på en måte som ikke er forenelig med loven.  

 

3.3 Markedsføring av utenlandske UCITS-fond: 

Av vpfl. § 6-14.1 følger det at utenlandske UCITS-fond må gi 

«tilsynsmyndigheten melding om planene om å markedsføre fondet i Norge».  

Et utenlandsk UCITS-fond som ønsker tilgang til det norske markedet må altså 

melde fra til norske tilsynsmyndigheter. Etter gjeldende rett oppstilles det 

således et notifikasjonskrav før markedsføring kan forekomme. Reglene skal 

gjøre det mulig å drive grensekryssende virksomhet over landegrensene. 

Reglene for markedsføringen skal dermed være enkle og ikke påføre 

verdipapirfondet nevneverdige ulemper. Grunnen til at det likevel stilles krav til 

slik melding, er at det må kunne være mulig å kontrollere at UCITS-statene 

faktisk oppfyller kravene i UCITS-direktivet og kravet til tillatelse i fondets eget 

hjemmeland. 

 

                                                
 
65 Ot.prp. nr. 36, 2007-2008 pkt. 18.1 
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Markedsføringstiltaket skal etter gjeldende rett iverksettes en måned66 etter at 

meldingen er mottatt av Finanstilsynet.  I UCITS-direktivet er det gitt nye regler 

om notifikasjonskrav ved markedsføring av UCITS-fond. Disse reglene er 

kommet til utrykk ved artikkel 91 til 96 i UCITS-direktivet.67 Endringene 

innebærer at det istedenfor to måneders fristen, skal markedsføringen starte 

etter at vertslandet, herunder Norge, får meldingen om markedsføringsplanen 

fra det utenlandske UCITS-fondets hjemmeland. En ytterligere endring i disse 

reglene er at i mens det var selve verdipapirfondet eller forvaltningsselskapet 

som tidligere sendte slik melding til Finanstilsynet, så er det verdipapirfondets 

hjemmeland som nå isteden sender opplysningene. 

 

I tillegg til kravet om melding, oppstilles det noen tilleggskrav i vpfl. § 6-14 nr. 1 

-7 og § 1-2 jf. forskrift om markedsføring av utenlandske verdipapirfond68. En 

nærmere redegjørelse av disse kravene, faller utenfor denne oppgavens 

rammer.  

 

3.4 Markedsføring av utenlandske nasjonale fond (non UCITS-fond): 

Etter vpfl. § 6-13 kan utenlandsk verdipapirfond markedsføres i Norge etter 

«tillatelse gitt av tilsynsmyndigheten». Markedsføringsadgangen er altså 

betinget av tillatelse fra Finanstilsynet. Hvilke krav som stilles før slik tillatelse 

kan oppnås er nærmere regulert i bestemmelsens annet ledd nr. 1-6.69 

 

Før tillatelse for den utenlandske innretningen kan oppnås må det blant annet 

kunne legges til grunn at investorene har “beskyttelse minst på linje med” den 

beskyttelsen de har ved investeringer i norske verdipapirfond, jf. vpfl. § 6-

13.nr.4. Dette kriteriet er det vesentligste i vurderingen av om det utenlandske 

verdipapirfondet skal gis tillatelse til å markedsføre fondet inn i Norge. Hensynet 

                                                
 
66 I UCITS-direktiv artikkel 44 er fristen egentlig 2 måneder. Her har vi altså innført en strengere frist  

67 Se lovforslaget om ny verdipapirfondlov § 9-3 der endringene gjennomføres, prop. 149L 2010-2011. 

68 Forskrift av 8.juli 2002 nr. 799 

69 Se også 6-13 (2) der tilsynet kan sette nærmer vilkår for markedsføringen. 
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bak dette kravet er som det fremgår av bestemmelsens ordlyd å beskytte 

norske investorer.70 

 

Vurderingstemaet er således om investeringer i utenlandske verdipapirfond gir 

investorene det beskyttelsesnivået loven forutsetter. Dette kravet om 

”beskyttelse minst på linje med” herunder beskyttelsesnivået, referer til at den 

utenlandske innretningen må gi investorene en tilsvarende beskyttelse som 

norske verdipapirfond gir investorene. I ordlyden ligger dermed en rettslig norm 

og dertil målestokk for den utenlandske innretningen. Begrepet er imidlertid 

veldig vagt og skjønnsmessig. Loven angir selv ikke hvilke kriterier som er 

relevante før den utenlandske innretningen kan sies å oppfylle dette kravet. 

Etter gjeldende rett er det ikke helt klart hvordan dette vilkåret skal forstås. 

Forarbeidene gir heller ikke mye veiledning her. 

 

Slik bestemmelsen er utformet er det ikke tvil om at dette er et meget strengt 

krav. Det er således ikke lett for den utenlandske innretningen å oppnå tillatelse 

fra Finanstilsynet.  I praksis har kravet medført at den utenlandske innretningen 

ikke oppnår slik tillatelse, da norsk myndigheter ikke finner det godtgjort at den 

utenlandske innretningen gir investorene den beskyttelsen som forutsettes etter 

loven. 

 

I forvaltningspraksis syntes vurderingstemaet å være knyttet opp til i hvilken 

grad den utenlandske strukturen har karakter av å være en tilsvarende 

utenlandsk innretning som norske verdipapirfond. Vurderingstemaet her er 

således identisk med den vurderingen som gjøres med hensyn til om 

innretningen kan klassifiseres som et utenlandsk verdipapirfond jf. fremstillingen 

ovenfor. Etter dette legges det i forvaltningspraksis til grunn at dersom den 

utenlandske innretningen har en adgang til å plassere i derivativer, har mulighet 

til å geare opp porteføljen med lån og eller selge short, i større utstrekning enn 

norske nasjonale fond, vil dette være omstendigheter som tilsier at investorene 

                                                
 
70 Ot.prp.nr.98 2000-2001 pkt. 5 
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ikke gis beskyttelse minst på linje med den beskyttelsen de har ved investering i 

norske verdipapirfond.71 Yttergrensen for den utenlandske innretningen vil være 

norske nasjonale fond. I tillegg foretas det til syvende og sist en helhetlig 

vurdering av den utenlandske innretningen, alle omstendigheter tatt i 

betraktning, herunder de øvrige vilkårene som oppstilles i vpfl. § 6-13 nr.1-6. 

4 ER NORSKE REGLER OM MARKEDSFØRING AV UTENLANDSKE 
VERDIPAPIRFOND I SAMSVAR MED EØS-REGLENE? 

 

4.1 EØS-avtalens betydning på verdipapirfondområdet: 

EØS-avtalens hoveddel, med en rekke tilhørende vedlegg og protokoller er 

inntatt i Norges lover og gjennomført ved lov av 27.11.1992 nr. 109. EØS-

avtalen skaper et harmonisert regelverk for varer, arbeid, kapital og 

tjenesteyting innenfor hele EØS-området. Dette betegnes ofte som de fire 

friheter. Her skal vi se på rekkevidden av reglene om fri bevegelighet av kapital, 

som en av de grunnleggende frihetene EØS-avtalens hoveddel omhandler. 

Reglene om fri bevegelighet av kapital er kommet til utrykk i artikkel 40-45. 

Artikkel 40 oppstiller hovedregelen om frie kapitalbevegelser. Fri 

kapitalbevegelse innebærer at penger fritt skal kunne krysse nasjonale grenser. 

Overføring av kapital skal således kunne overføres fritt mellom tilhørende 

personer bosatt i EFs medlemsstater eller EFTA-statene. 

Reglene om fri bevegelse av kapital oppstiller samtidig en skranke for 

restriksjoner og forskjellsbehandling i tilknytning til kapitaloverføringer, jf. EØS-

avtalens artikkel 40. 

 

EØS-l. gjennomfører ikke bare EØS-avtalens hoveddel, men den gir også 

forrang til de generelle bestemmelsene i EØS-avtalens hoveddel, jf. EØS.l § 2. 

                                                
 
71 Slik forstår jeg Finanstilsynets praksis etter møtet mitt med Finanstilsynet 21.september 2011  
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Fordi EØS-avtalen gjennom EØS.l er gitt slik prioritert fremfor vanlig norsk lov, 

må øvrige norske regler ikke utgjøre restriksjoner på den frie kapitalbevegelsen. 

Reglene om kollektive plasseringer i verdipapirfond er slike interne regler, som 

må vurderes i lys av EØS-avtalen, etter reglene om blant annet frie 

kapitalbevegelser. I denne sammenheng betyr det at verdipapirfondlovens 

regler ikke må inneholde slike restriksjoner på kapitalbevegelser. 

Sentralt i denne oppgaven blir å vurdere forholdet mellom artikkel 40 i EØS-

avtalen og vpfl. § 6-13.nr. 4. Det som konkret skal vurderes er om kravet om 

markedsføringstillatelse for utenlandske verdipapirfond etter vpfl. § 6-13.nr. 4 

om ”beskyttelse på minst linje med” utgjør en restriksjon på frie 

kapitalbevegelser. Videre skal det vurderes om en eventuell restriksjon likevel 

kan rettferdiggjøres på bakgrunn av ulovfestet lære om tvingende allmenne 

hensyn, dersom det lovlige formålet i tillegg fremstår som proporsjonalt. 

 

4.2 Forholdet mellom reglene om fri bevegelighet av kapital og andre 
harmoniseringsregler (UCITS-direktivet): 

EØS-avtalen gir ikke et fullstendig og absolutt vern mot restriksjoner innen de 

fire friheter. Under visse omstendigheter kan for eksempel reglene om allmenne 

hensyn rettferdiggjøre en restriksjon når denne blant annet anses nødvendig og 

i tillegg er forholdsmessig. Når dette er situasjonen, melder det seg naturligvis 

et behov for å skape et ytterligere harmonisert regelverk på området. Slik nevnt 

ovenfor er det ikke bare avtalens hoveddel som er gjennomført ved norsk lov. 

En rekke vedlegg og protokoller, som direktiver og forordninger er således også 

gjennomført ved EØS-l. Dette er forordninger og direktiver som normalt søker å 

styrke de grunnleggende frihetene, derunder friheten kapital, i større grad enn 

reglene EØS-avtalens hoveddel oppstiller.72 

 

I denne sammenheng oppstår det spørsmål om hvordan forholdet mellom EØS-

avtalens hoveddel om de fire friheter stiller seg til eventuelle direktiver og 

forordninger. Spørsmålet er altså om man skal vurdere de interne reglene etter 
                                                
 
72 Seierstad mfl. pkt. 16.4, 3.utg 2010 
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EØS-avtalen eller etter vedleggene, dertil direktivene og forordningene. I denne 

fremstillingen skal vi se på de spørsmålene som reiser seg når direktivet er i 

samsvar med EØS-avtalens hoveddel, i motsetning til de tilfellene der et direktiv 

eller en forordning er i motstrid med EØS-avtalens hoveddel. Det forutsettes her 

altså at direktivet ikke oppstiller restriksjoner på den frie bevegeligheten i større 

grad enn det forbudsreglene i EØS-avtalens hoveddel tillater. Spørsmålet om 

man skal vurdere de interne reglene etter EØS-avtalen eller etter vedleggene, 

bero på om den eventuelle reguleringen gjennom direktivet eller forordningen 

har karakter av å være minimums harmonisering eller totalharmonisering.73 

Om man står ovenfor en totalharmonisering eller kun en 

minimumsharmonisering er av betydning i forhold til om man kan påberope seg 

reglene om fri bevegelighet av kapital slik de er kommet til utrykk i artikkel 40. 

En totalharmonisering i direktivs form betyr således at det gjelder en absolutt 

norm for hvilke regler som gjelder, med den virkning at EØS-statene ikke kan 

ha avvikende regler innenfor det aktuelle området.  

 

Gjelder det derimot en minimumsharmonisering, setter direktivet kun en 

minstenorm EØS-staten må oppfylle. Så fremt en EØS-stat oppfyller denne 

minstenormen står den samtidig fritt til å ha et strengere regelverk på området. 

Imidlertid vil ikke et direktiv som innebærer en minsteharmonisering utelukke at 

de overordnede reglene om fri bevegelighet etter EØS-avtalens hoveddel 

artikkel 40 kan komme til anvendelse. Dersom en EØS-stat altså ønsker å ha et 

strengere regelverk på det aktuelle direktivregulerte området, må den strenge 

reguleringen holdes innenfor rammen av disse overordnede bestemmelser. 

Dette er lagt til grunn i praksis ved sak 36/95 De Agustin. Spørsmålet om 

direktivet er et minimumsdirektiv eller et harmoniseringsdirektiv beror på en 

tolkning av direktivet. 

 

Innenfor kapitalområdet har Norge for eksempel vedtatt UCITS-direktivet som 

skaper et harmonisert regelverk innen EØS-området hva gjelder kollektive 

                                                
 
73 Seierstad mfl. pkt. 16.4, 3.utg 2010 
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plasseringer i finansielle instrumenter. UCITS-direktivet tar ved dens 

bestemmelser ikke sikte på å harmonisere reglene for non UCITS-fond. UCITS-

direktivet tar selv høyde for at nasjonale stater kan ha et strengere regelverk for 

andre typer nasjonale fond som ikke omfattes av direktivet. Dette blant ser i 

blant annet ved artikkel 44.nr. 1. hvor det heter markedsføring av UCITS-fondet 

må ellers holdes innenfor lover og forskrifter på ”områder som ikke er 

omhandlet i dette direktivet”. Artikkel 2 nr.1.3 i UCITS-direktivet gir videre en 

negativ avgrensning av direktivets anvendelsesområde. Endelig fremholdes det 

også uttrykkelig i forarbeidene at UCITS-direktivet i hovedsak er et 

minimumsdirektiv, der EØS-statene følgelig har adgang til å fastsette strengere 

regler enn det direktivet oppstiller, særlig i forhold til tillatelse til 

markedsføring74. 

 

Det hersker med dette ikke tvil om at direktivet er et minimumsdirektiv. Når 

dette er tilfelle betyr det også at reglene om fri bevegelighet setter 

begrensninger i denne situasjonen, ved at en strengere regulering må holdes 

innenfor rammen av disse bestemmelser. 

 

4.3 Fri bevegelighet for kapital  

For at artikkel 40 i EØS-avtalens hoveddel skal komme til anvendelse, må det 

være snakk om en eventuell restriksjon innenfor EØS-området på 

“Kapitalbevegelser”. Med kapitalbevegelser menes her transaksjoner av ulike 

slag. Dette er blant annet transaksjoner ved bankinnskudd, ervervelse av 

andeler i verdipapirer, direkte investering eller andre former for investeringer 

som for eksempel investeringer i verdipapirfond. Det gjelder her regler om 

fondsinvesteringer i utenlandske verdipapirfond, og vi befinner oss dermed 

nettopp i kjernen av kapitalbegrepet.  

 

                                                
 
74 Prop. 149L, 2010-2011 pkt. 3.1 
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Det tradisjonelle kjennetegnet ved kapitalbevegelser er likevel at det i tillegg må 

skje en ensidig verdioverføring mellom to stater75. Fordi det oppstilles et krav 

om ensidige verdioverføringer nødvendiggjør dette en grensedragning mot 

betalinger etter EØS-avtalens artikkel 4176. Virkningen av grensedragningen er 

at reglene om betalinger etter artikkel 41 og kapital etter artikkel 40 utelukker 

hverandre. Dette synspunktet er også lagt til grunn i domstolpraksis, ved Luisi 

og Garbone-saken77. Det gjaldt her to italienere som ble bløtlagt for å føre ut et 

større beløp i utenlandsk valuta, som de hadde til hensikt å bruke i et annet 

EØS-land som turister. EF-domstolen uttalte at hvis finansielle transaksjoner 

har til formål ”først og fremest at anbringe eller investere i vedkommende beløp” 

og ikke å betale for en ytelse, står vi ovenfor en kapitalbevegelse. Denne 

dommen har direkte overføringsverdi, ettersom vi her står ovenfor 

fondsinvesteringer. Dette synspunktet er fremholdt i flere senere saker om 

investeringsspørsmål78.  

 

EØS-avtalens artikkel 40 nevner videre at det skal være «fri bevegelighet» på 

kapitalområdet. Denne formuleringen sikter til at det må være en 

grenseoverskridende økonomisk aktivitet innenfor EØS-området som finner 

sted79. Det presiseres her for ordens skyld at grensen mellom fri bevegelighet 

for kapital etter artikkel 40 og fri etablering etter artikkel 31 kan være flytende. I 

dette tilfellet er det likevel kapitalreglene som kommer til anvendelse ettersom 

det her dreier seg om å gjøre porteføljeinvesteringer med formål om å investere 

uten å ville oppnå innflytelse på virksomhetens drift og kontroll med den80. Det 

er således en økonomisk avkastning som er formålet med investeringen. 

 

                                                
 
75 Henrik Bull 2002 pkt. 4.2.1 

76 Seierstad mfl. 2004 pkt. 22.1 
77 De to forente sakene 286/82 og 26/8 Luisi og Garbone 

78 Ved for eksempel sak c-54/99 Association Eglise de scientologi de Paris 

79 Seierstad mfl. 2004 pkt. 22.1 

80 jf. Baars sak c-251/98 . Se forøvrig også Golden-sharesakene ved C-58/99 Kommisjonen mot Italia, C-367/98  

Kommisjonen mot Portugal, C-483/99 Kommisjonen mot Frankrike  og C-503/99 Kommisjonen mot Belgia 



 38 

4.4 Kravet om markedsføringstillatelse og forbudet mot hindringer på 
den frie bevegelighet av kapital: 

I artikkel 40 heter det at det ikke skal være noen ”restriksjoner på overføring av 

kapital” og ”ingen forskjellsbehandling” innen EØS-området. (mine 

kursiveringer). Når det gjelder markedsføring av verdipapirfond i Norge, 

oppstilles det krav for både norske og utenlandske verdipapirfond. Norske 

verdipapirfond oppnår markedsadgang i og med Finanstilsynets stadfestelse av 

vedtekter, jf. vpfl. § 2-2a jf. § 6-12. Utenlandske verdipapirfond oppnår 

markedsadgang etter tillatelse fra tilsynet etter vpfl. § 6-13. Tiltaket er altså 

nøytralt og forskjellsbehandler ikke med hensyn til nasjonalitet.  

 

Spørsmålet er om vi står ovenfor en restriksjon som hindrer fri bevegelighet av 

kapital. I domstolpraksis er det i en rekke saker lagt til grunn at bestemmelsen 

om fri bevegelighet av kapital ikke bare er et forbud mot forskjellsbehandling, 

men også et restriksjonsforbud.81 Ettersom EØS-avtalens artikkel 40 

innholdsmessig er identisk med de tilsvarende reglene i EF-traktaten82, vil 

relevant praksis fra domstolen ha relevans for tolkningen av EØS artikkel 40. 

En slik forståelse styrker også homogenitetsmålsettingen83.  

 

Rent språklig ligger i begrepet restriksjoner et hvert tiltak som virker som en 

hindring eller begrensning på kapitaloverføringer. Begrepet tolkes etter 

domstolpraksis vidt.84 Det vil i bestemmelsens forstand foreligge en restriksjon 

dersom tiltaket virker negativt inn på kapitaloverføringer eller avholder 

investorene fra å foreta investeringer85. 
 

Spørsmålet er om kravet i vpfl. § 6-13.nr.4 om at utenlandske verdipapirfond 

må gi investorene beskyttelse minst på linje med den beskyttelsen investorene 

                                                
 
81 Jf. blant annet sak C-58/99 Kommisjonen mot Portugal 

82 Jf. C-452/01 Ospelt og E-1/04 Fokusbanken 

83 Jf. fortalens 6.ledd, EØS-art. 6 og oda-art. 3. 

84 Se E-1/00 Islandbanki 

85 Se sak E-1/04 Fokus Bank.    
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får ved investeringer i norske verdipapirfond, for å oppnå 

markedsføringsadgang, virker som en hindring på kapitaloverføringer. 

 

Kravet i vpfl. § 6-13.nr.4 innebærer at markedsføringstillatelse ikke oppnås 

dersom den utenlandske innretningen blant annet ikke har lik struktur i forhold 

til organisering og drift, like innløsningsmuligheter, tilsvarende heftelsesform 

samt tilsvarende investeringsmandat som norske verdipapirfond. Dette 

innebærer videre at verdipapirfond som etter utenlandsk rett har adgang til å 

investere i aktiva som ikke er definert som finansielt instrument i norsk 

regelverk, for eksempel andeler i kommandittselskap, ikke har fått tillatelse til 

markedsføring. Tilsvarende gjelder utenlandske innretninger som utlåner 

finansielle instrumenter og bruker derivater. Dersom det utenlandske 

verdipapirfondet for eksempel ikke har en depottmottaker for fondet, vil det 

sannsynligvis heller ikke gis tillatelse til markedsføring. Dette fordi man ikke 

anser kravet til ”beskyttelse på minst linje med” som innfridd. Ovennevnte krav 

innebærer en tilnærmet full konsesjonsbehandling av Finanstilsynet86. Kravet 

vanskeliggjør utenlandske verdipapirfonds adgang til det norske markedet og 

tilsier at det foreligger en restriksjon på fri bevegelighet av kapital.  

 

Etter dagens praksis har kun et fåtall av utenlandske verdipapirfond fått 

tillatelse til å markedsføre seg inn til Norge, siden bestemmelsen kom inn i 

loven. Slik Finanstilsynets praksis er å forstå er det mange utenlandske 

verdipapirfond som søker om tillatelse til markedsføring av verdipapirfond, men 

som får avslag fra tilsynet87. I forarbeidene pekes det videre på problemet med 

dagens forståelse av bestemmelsen.88 I forslaget til ny verdipapirfondlov vises 

det også til at bestemmelsen på det nåværende tidspunktet anses utfordrende 

etter EØS-reglene.89 Bestemmelsens formulering og den etterfølgende praksis 

tilsier at kravet i vpfl. § 6-13 nr.4 i praksis utgjør en restriksjon på 

                                                
 
86 Fredrik Knudsen TFF 2003 pkt. 4.2.1 

87 Slik forstår jeg Finanstilsynets praksis etter mitt møte med Finanstilsynet den 21.september 2011. 
88 Arbeidsgrupperapport av 30.juni 2010 om forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift 

89 prop. 149 L, 2010-2011 pkt. 8.3.5 
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kapitalbevegelser, ettersom investorene avholdes fra å investere kapital i 

utenlandske verdipapirfond. 

 

Et særlig spørsmål som reiser seg er om Keck-doktrinen90 likevel tilsier at det 

ikke foreligger en restriksjon på kapitalområdet, da det gjelder en 

markedsføringsregulering som må likestilles med bestemte former for salg. Den 

såkalte Keck-doktrinen ble utviklet av EF-domstolen på området for fri 

bevegelighet av varer for å begrense det brede omfanget av EF-

domstolens Dassonville-definisjon91 på vareområdet.  

 

Etter Keck-formelen skal ikke bestemte former for salg anses for restriksjoner 

når det foreligger et tiltak som er av ikke diskriminerende art. Keck-formelen har 

ikke i praksis blitt anvendt på reglene om frie kapitalbevegelser. Formelen er 

imidlertid forsøkt anvendt i praksis uten å ha blitt tatt til følge. I C-463/00 

Kommisjonen mot Spania,92 som gjaldt forhåndsgodkjennelse fra spanske 

myndigheter for gjennomføringen av transaksjoner som innebar salg eller 

erverv av eierandeler i offentlige foretak som ytet tjenester av særlig 

samfunnsmessig betydning. Dersom statens eierandel i de foretak som var 

omfattet av ordningen ble redusert til under 50 % kunne forhåndsgodkjennelse 

kreves for transaksjoner som innebar at statens eierandel ble redusert med 10 

% eller mer, og for erverv som medførte at erververen fikk rådighet over minst 

10 % av selskapskapitalen. Spania gjorde gjeldende at ordningen ikke 

begrenset adgangen til markedet og påberopte seg Keck-formelen, noe 

domstolen avviste: ”61. Selv om de omtvistede restriktioner vedrørende foretagelse af 

investeringer finder anvendelse uden forskel på så vel hjemmehørende som ikke-

hjemmehørende personer, kan det dog konstateres, at de påvirker situasjonen for den, der 

erhverver en kapitalandel som sådan, og derfor kan afholde investorer fra andre medlemsstater 

fra at foretage sådanne investeringer, og at de følgelig oppstiller betingelser for adgangen til 

markedet. 62. Under disse omstændigheder skal det således fastslås at ordningen, udgør en 

restriktion for kapitalbevægelserne i artikel 56 EFs forstand”. 

                                                
 
90 Se de forenede saker C-267/91 og c-268/91 Keck og Mithouard 

91 Sak 8/74 Gustave Dassonville 

92 Se også C-98/01 Kommisjonen mot Storbritannia der tilsvarende synspunkt ble lagt til grunn.  
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I teorien har det videre vært noe omtvistet om reglene også kan oppstilles på 

kapitalområdet. Henrik Bull har blant annet tidligere holdt det åpent for at Keck-

formelen også kan anvendes på kapitalområdet. Dette har han begrunner med 

at i de tilfellene der Keck-formelen er anført som grunnlag av en part har EF-

domstolen avvist Keck-formelen, etter en avveining av i Keck-kriteriene. Dette 

mener Bull antyder at formelen kan kunne tenkes å anvendes93. EU-

domstolens avvisning i ovennevnte dommer innebærer at adekvansprinsippet 

heller ikke kommer til anvendelse ved vurderingen av om vilkåret om 

markedsføringstillatelse for utenlandske verdipapirfond utgjør en restriksjon 

etter artikkel 40. Dette fordi at vi ikke er på sammenlignbare områder. Keck-

formelen klassifiserer markedsføring som bestemte former for salg på 

vareområdet. Synspunktet etter Keck er at disse tilfellene gjelder begrensninger 

på omsetningsvolumet ved kvasi-interne forhold og ikke begrensninger for om 

produktene overhodet kan omsettes på markedet. Med hensyn til utenlandske 

verdipapirfond vil kravet om markedsføringstillatelse slik det er formulert i 

bestemmelsen påvirke situasjonen for den som vil erverve en andel i 

verdipapirfondet. Det gjelder her nærmest et totalforbud. Kravet vil dermed 

avholde investorene fra andre EØS-land fra å foreta visse investeringer. Særlig 

gjelder dette med hensyn til at et verdipapirfond nettopp åpner for 

markedsadgang ved den konkrete plasseringen. På denne bakgrunnen er det 

ikke snakk om begrensning i omsetningsvolumet men en betingelse for 

verdipapirfondets adgang til det norske markedet, jf. vilkåret i vpfl. § 6-13.4. 

 

Et annet særlig forhold som tilsier at det her gjelder en restriksjon på fri 

bevegelighet av kapital er bestemmelsens skjønnsmessige utforming. 

Bestemmelsen i vpfl. § 6-13.4 er vag og skjønnsmessig. Dette anser domstolen 

som problematisk i forhold til reglene om fri flyt av kapital, jf. C-54/99 

Association de Scientologien de Paris. Her ble franske regler om notifikasjon til 

franske myndigheter vedrørende direkte utenlandske investeringer ansett i strid 

                                                
 
93 Henrik Bull 2002, kap.14 s.536. Se imidlertid også elektronisk kommentarutgave til EØS-l. ved note 98 der Bull nå ser ut til å innta standpunkt om at formelen  

mest sannsynlig ikke vil kunne oppstilles på kapitalområdet. 
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med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper, da reglene var vage at ikke 

borgerne i tilstrekkelig grad kunne kjenne omfanget av sine rettigheter og 

forpliktelser. Saken viser at bestemmelser som ikke er formulert med klarhet og 

presisjon kan anses EØS-stridig. I forhold til reglene om markedsføring av 

utenlandske verdipapirfond, er det verken oppstilt kriterier i lovs form eller 

forskriftsform for hva som i det hele tatt kan anses som et utenlandsk 

verdipapirfond ”tilsvarende norske verdipapirfond” eller nærmere hvilke kriterier 

som oppstilles for tillatelse. 

 

Reglene om markedsføring av utenlandske verdipapirfond utgjør etter dette en 

restriksjon på reglene om fri bevegelighet av kapital. 

 

4.5 Er restriksjonen begrunnet i lovlige formål? 

Etter læren om tvingende allmenne hensyn må en restriksjon kunne begrunnes 

i et lovlig formål94 for å opprettholdes. Det er således et krav om at det må 

foreligge et lovlig formålet bak tiltaket som virker restriktivt på samhandelen. I 

den grad en restriksjon kan begrunnes i et lovlig formål vil dette være et 

unntak95 fra reglene om fri bevegelighet for kapital, jf. artikkel 40. 

 

Spørsmålet blir således om det foreligger noen slike formål bak reglene om 

markedsføring av utenlandske verdipapirfond som kan tilsi at restriksjonen er 

lovlig etter EØS-retten. 

 

Ut i fra bestemmelsens ordlyd i vpfl. § 6-13.4, kan det utledes at det er 

beskyttelse av investorene som ligger til grunn for regelen. Den legislative 

begrunnelsen bak regelen er videre omtalt i forarbeidene96. Det er i 

forarbeidene lagt til grunn at målet bak reglene er investorbeskyttelse. 

Investorbeskyttelsen tar ikke bare sikte på å verne profesjonelle, men særlig 

også forbrukere. Forbrukerbeskyttelsen kommer her inn med tyngde med 
                                                
 
94 Se Sak C-288/8 Stichting Collective Antennevoorziening Gauda  

95 Gjermund Mathisen 2007 s.81 

96 Ot.prp nr. 98, 2000-2001 pkt. 5. Dette er også presisert i forarbeidene til forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift, jf. prop. 149L 2010-2011, pkt. 8. 
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hensyn til at det gjelder verdipapirfond som tilbys allmennheten. Det er således 

investorbeskyttelse herunder forbrukervern, som et hensyn som må 

rettferdiggjøre gjeldende restriksjoner ved markedsføring av utenlandske 

verdipapirfond.  

 

Artikkel 40 i EØS-avtalen inneholder imidlertid ingen lovbestemte unntak som 

kan rettferdiggjøre en restriksjon.  Dette til sammenligning med de øvrige 

friheter som har noenlunde lignende formuleringer for lovbestemte unntak. 

Imidlertid følger det av artikkel 40.2.ledd at ”vedlegg XII inneholder de 

bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre denne artikkel”. At 

bestemmelsen henviser til vedlegg XII innebærer at artikkelen må suppleres av 

kapitalliberaliseringsdirektivet, rådsdirektiv 88/361/EØF, som altså er gjort til en 

del av EØS-avtalen gjennom vedlegg XII.  

 

Artikkel 4 i kapitalliberaliseringsdirektivet åpner opp får en vid adgang til å 

opprettholde restriksjoner innenfor kapitalbevegelser. Det heter blant annet i 

bestemmelsen at dette direktivet ikke berører medlemsstatenes rett til å ”treffe 

nødvendige tiltak” for å hindre overtredelser av deres lover og forskrifter, blant 

annet når det gjelder ”beskatning eller tilsyn med finansinstitusjoner”. 

Kapitalliberaliseringsdirektivet suppleres videre på dette punktet av læren om 

tvingende allmenne hensyn, som er blitt skapt av domstolene.97  

 

Etter læren om tvingende allmenne hensyn kan de fleste hensynene påberopes 

for å rettferdiggjøre en ikke diskriminerende restriksjon på friheten. Sak c-

148/91 Vereniging Veronica Omroep Organisatie er et eksempel på dette. Her 

ble kulturhensyn akseptert som et lovlig formål for å opprettholde en restriksjon. 

Denne dommen kan nettopp tas til inntekt for at de fleste hensyn kan 

påberopes.98 I en rekke saker i praksis er videre forbrukerhensyn akseptert som 

                                                
 
97 jf. sak C-120/78 Casis-de dejon og sak C-55/94 Gebhard. 

98 I teorien foretas det ofte en negativ avgrensning av hvilke hensyn som isteden ikke er å anse som lovlige formål. Se henholdsvis Bull og Seierstad. 
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legitime formål. EU-domstolen statuerer nærmest en bonus pater familias-

standard99 innen dette området, se for eksempel sak c-210/96 Tusky. 

 

Dette innebærer at formålet bak reglene om markedsføring av utenlandske 

verdipapirfond, herunder investorbeskyttelse er et legitimt hensyn og dertil lovlig 

formål etter læren om tvingende allmenne hensyn. 

 

4.6 Proporsjonalitetsprinsippet 

Selv om en EØS-stat påberoper seg tvingende allmenne hensyn for å 

opprettholde en restriksjon, er det ikke tilstrekkelig for å gå klar av reglene om 

fri bevegelighet av kapital.100 Det kreves i tillegg proporsjonalitet, for at 

restriksjonen skal kunne opprettholdes. I proporsjonalitetskravet ligger et krav 

om egnethet, nødvendighet og proporsjonalitet i snever forstand. Vilkårene 

anses for å være kumulative, og må alle være oppfylt for å være forenelig med 

EØS-reglene om kapitalbevegelser.101 Dersom vilkårene ikke er oppfylt vil 

restriksjonen være ulovlig. Det presiseres imidlertid her at det i teorien gjelder 

ulike tilnærmingsmetoder ved proporsjonalitetsvurderingen. Særlig er det et 

spørsmål om egnethetskravet inngår som et ledd i selve 

proporsjonalitetsvurderingen.102 Hvilken tilnærmingsmetode som benyttes må 

anses underordnet for vurderingen av om det foreligger en ulovlig restriksjon i 

strid med EØS-reglene. I denne oppgaven legges det opp til et treleddet 

proporsjonalitetsprinsipp ved den videre fremstillingen av hva som 

innholdsmessig ligger i de enkelte kravene.  

 

                                                
 
99 Henrik Bull 2002 
100 Henrik Bull 2002 pkt. 17.1  

101 Gjermund Mathisen 2007 s. 90 

102 Se for eksempel fremstillingen av proporsjonalitetskravet hos hhv. Gjermund Mathisen og Henik Bull. 
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4.6.1   Er tiltaket egnet? 

Kravet til egnethet krever en vurdering av om det tiltaket som er tatt i bruk er 

tjenlig som middel for å nå det målet tiltaket forfølger.103 Dersom en aktuell 

ordning under ingen omstendighet er egnet til å forfølge det aktuelle allmenne 

hensynet, må restriksjonen avvises.104 Ved egnethetskravet, er 

vurderingstemaet videre en ren vurdering av tiltakets egnethet og ikke en 

vurdering av hvor godt egnet tiltaket er.105 

 

Spørsmålet er altså om kravet til tillatelse for markedsadgang fører til at norske 

investorer ved investeringer i utenlandske verdipapirfond får den beskyttelsen 

loven forutsetter. Dette må kunne besvares bekreftende. Utenlandske 

verdipapirfond er meget kompliserte produkter som investorene ikke helt forstår 

seg på, særlig med hensyn til den risikoen man tar og skadepotensialet som 

kan oppstå. Dette gjelder ikke bare i forhold til ikke-profesjonelle, men også 

profesjonelle parter. Kravet til tillatelse må dermed anses som et egnet middel 

til å gi investorene den forutsatte beskyttelsen, slik at investorene kan spare i 

fondsprodukter og oppnå den relativ likviditet loven forutsetter.   

 

4.6.1.1  Er tiltaket nødvendig? 

I tillegg til at tiltaket må være egnet, kreves det som nevnt også en vurdering av 

om tiltaket er å anse som nødvendig. Nødvendighetskravet formuleres som et 

spørsmål om det eksisterer noen mindre inngripende tiltak på samhandelen. 

Med andre ord om samme beskyttelsesnivå kan oppnås med andre midler som 

vil virke mindre restriktivt på fri bevegelighet av kapital. Dersom midlet er 

unødvendig vil ikke restriksjonen kunne opprettholdes og forholdet vil måtte 

anses EØS-stridig. C-448/98 Guimont oppstiller vurderingstemaet for 

nødvendighetskravet som en vurdering av om «dette målet ikke kunne være 

                                                
 
103 Gjermund Mathisen 2007  

104 Jf. C-415/93 Bosman. 
105 Gjermund Mathisen 2007 
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nået ved foranstaltninger der i mindre omfang begrenser samhandelen inden 

for felleskapet». 

 

Spørsmålet i denne forbindelse er om det eksisterer en annen måte for å oppnå 

investorbeskyttelse som er mindre restriktiv enn slik markedsføringskravet er 

formulert i vpfl. § 6-13.nr.4. Spørsmålet om det valgte virkemiddelet er 

nødvendig er normalt gjenstand for en inngående overprøvelse av EU-

domstolen og EFTA-domstolen og vil ofte være avgjørende for lovligheten av et 

nasjonalt tiltak106. 

 

Et mulig alternative, til reglene om markedsføring av utenlandske 

verdipapirfond, kan være å forbedre produktinformasjonen, mot en oppmykning 

av bestemmelsen. På denne måten vil det bli enklere for investorene og forstå 

og sammenligne ulike produkter som igjen kan lede til at investorene gjør 

informerte investeringsbeslutninger. 

 

Risikoen for misforståelser vil kunne avverges, noe som igjen kan føre til at 

skadepotensialet for investorene blir mindre. På den andre siden er 

utenlandske verdipapirfond kompliserte med hensyn til investeringsmandat, 

plasseringsregler etc. der ikke engang fagkyndige har nødvendigvis 

forutsetninger for fult å forstå innholdet av det produktet som tilbys i markedet. 

Visse typer handel med finansielle instrumenter kan i tillegg by på fristelser som 

får den enkelte investoren til å ta sjanser som ikke burde blitt tatt. Dette til tross 

for at investorene har vært oppmerksomme på risikoen knyttet til produktet. 

Poenget er at selv om man innfører skjerpede krav til produktinformasjon, vil 

investorene ikke nødvendigvis vektlegge tilstrekkelig informasjon. På den andre 

siden er det helt grunnleggende ved UCITS-fond etter UCITS-direktivet med 

nøkkelinformasjon og informasjonskrav om produktet. Slike krav stilles nettopp 

fordi det anses hensiktsmessig for en effektiv investorbeskyttelse. Det syntes 

dermed unaturlig å ikke ha like effektive informasjonskrav og dertil 

                                                
 
106 Gjermund Mathisen 2007 s.86 
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produktinformasjon, for non UCITS-fond. Dette tilsier at informasjonskrav og 

produktkrav vil være et fullgodt alternativ. Noe som igjen trekker i retning av at 

kravet til markedsføringstillatelse slik det er formulert ikke er nødvendig. 

 

Et alternativ som trekker i samme retning som ovennevnte alternativ, er at 

Finanstilsynet kan utarbeider bedre rutiner og dertil følge strengere tilsyn enn 

dagens tilsynsordning etter vpfl. § 6-13 nr. 2. På denne måten vil tilsynet til 

enhver tid få bedre oversikt og dertil kontroll med det utenlandske 

verdipapirfondet. Dette vil samtidig gi en god oversikt over hvilken risiko som er 

forbundet med verdipapirfondet, på bakgrunn av blant annet 

investeringsmandatet til fondet og innløsningsmuligheter. Dette må antas å 

være et fullgodt alternativ, slik at kravet til markedsføringstillatelse ikke kan sies 

å oppfylle nødvendighetskravet. 

 

Videre er det et moment at det her er innført et meget strengt krav som 

nærmest har karakter av å være et totalforbud. Tiltaket innebærer, som 

redegjort tidligere i denne oppgaven at en hver form for markedsføring av 

utenlandske verdipapirfond forbys hvis tillatelse ikke er oppnådd. Det er for 

eksempel ikke slik at visse former for markedsføringsfremstøt ikke tillates for 

utenlandske verdipapirfond eller at det bare er visse kanaler som den 

utenlandske innretningen kan markedsføre seg gjennom. Når tiltaket har 

karakter av å være en enten eller løsning, fremstår det som så inngripende når 

tillatelse først ikke oppnås. Særlig sett i sammenheng med at et mindre 

restriktivt system fortsatt vil være i stand til å hindre de skadelige virkningene 

som kan oppstå. Dersom det for eksempel hadde vært rom for å markedsføre 

utenlandske verdipapirfond gjennom enkelte kanaler, ville dette alternative 

tiltaket fremstått som mindre inngripende. På den andre siden er det ikke gitt at 

markedsføring gjennom for eksempel visse kanaler eller etter visse former vil 

være et fullverdig alternativ. Begrunnelsen for dette er at den uønskede risikoen 

som norske myndigheter søker å unngå fortsatt vil være tilstedeværende, til 

tross for om man hadde åpnet opp for markedsføring av begrenset omfang. Det 

kan etter dette fremstå som at nødvendighetskravet er oppfylt. 
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Et annet alternativ kan være investeringsrådgivning, slik som ved spesialfond 

hvor det er vedtatt forslag om investeringsrådgivning for ikke profesjonelle. Det 

anses ikke som tvilsomt at et slikt krav vil bidra til en investeringsbeskyttelse 

hvor andelseierne får tilstrekkelig grunnlag for å foreta fondsinvesteringer. 

Imidlertid er slik investeringsrådgivning forbundet med en egnethets-test, noe 

som vil virke diskriminerende mellom norske og utenlandske fond og 

verdipapirforetak og andre aktører. Med andre ord vil dette alternativet være 

mer inngripende, ettersom en investorrådgivning i tillegg vil være 

diskriminerende, sammenlignet med dagens restriksjon.  

 

Det kunne kanskje vært et alternativ å betegne fondet ved et navn som 

signaliserer at det med fondet følger en viss risiko. Dette er for eksempel tilfellet 

ved spesialfond. Den tilsiktede virkningen ved valget av dette navnet for 

spesialfond, var nettopp å markere at det er spesielle fond i forhold til de 

alminnelige verdipapirfond som markedsføres. Navnet i seg selv vil gi et sterkt 

varselsignal om at det kan være tale om noe annet enn alminnelige 

verdipapirfond, noe som igjen gir investorene signaler om at det kan være en 

risiko forbundet med det verdipapirfondet.107. Dersom utenlandske 

verdipapirfond betegnes med et lignende navn, vil dette alternativet kanskje tilsi 

en mindre inngripende regulering samtidig som investorbeskyttelse sikres. I 

tilfelle tilsier dette argumentet at dagens markedsregulering av utenlandske 

verdipapirfond ikke oppfyller nødvendighetskravet. På den andre siden er 

reglene om spesialfond nye, hvoretter man i dag ikke har vunnet den 

nødvendige erfaringen forbundet med risikoen av denne gruppe fond. Det 

syntes dermed uklart hvorvidt navnet spesialfond fører til den tilsiktede 

virkningen som loven for disse fondene forutsetter. Det må dermed vises 

varsomhet med å trekke paralleller her. Det syntes etter dette å være usikkert 

om dette alternativet fremstår som et fullgodt alternativ. Når det således 

foreligger slik tvil, kan det heller neppe sies at markedsføringskravet ikke 

oppfyller nødvendighetskriteriet. 

                                                
 
107 Arthur J. Brudvik, elektronisk kommentarutgave til vpfl. ved note 82 
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Som vi ser av denne drøftelsen foreligger det flere alternative tiltak. Om disse 

alternativene, enkeltvis eller samlet sett innebærer at det foreligger fullverdige 

alternativer, der konklusjonen måtte blitt at markedsføringskravet i vpfl. § 6-

13.nr. 4 ikke oppfyller nødvendighetskravet, er noe mer tvilsom. 

 

4.6.1.2 Er tiltaket forholdsmessig i snever forstand?  

Ettersom det ikke er helt klart om kravet til markedsføringstillatelse i vpfl. § 6-

13.nr.4 oppfyller nødvendighetskravet, vil forholdsmessighetskravet også 

behandles i denne oppgaven(forutsetningen her vil da være at 

markedsføringskravet anses å innfri nødvendighetskravet). 

 

Kravet til forholdsmessighet for at det nasjonale tiltaket skal godkjennes etter 

EØS-avtalen, er i praksis formulert som et spørsmål om ”bestemmelsen står i 

rimelig forhold til det som forfølges”, jf. C-448/98 Guimont. I teorien betegnes 

dette som et spørsmål om hvilket beskyttelsesnivå staten kan legge seg på.108 

 

Spørsmålet er således om kravet til beskyttelse på linje med for å oppnå 

markedsføringstillatelse står i rimelig forhold til investorbeskyttelsen. 

Utgangspunktet er at det gjelder vid skjønnsmargin med hensyn til hvilket 

beskyttelsesnivå en stat kan ligge på.109 Det tilkommer dermed norske 

myndigheter å velge hvilket beskyttelsesnivå som skal gjelde for å verne 

investorene ved investeringer i utenlandske verdipapirfond. Hvilken 

investorbeskyttelse som skal gjelde i Norge ved slike investeringer, er et politisk 

spørsmål der EU-domstolen normalt vil måtte utvise varsomhet i forbindelse 

med overprøvelsen.110 

 

Et moment som tilsier at tiltaket må anses forholdsmessig, er at en eventuell 

underkjenning av tiltaket, vil frata Norge muligheten til å gi sine borgere det 
                                                
 
108 Henrik Bull 2002 pkt. 17.1 

109 Gjermund Mathisen 2007 s. 91 

110 jf. sak C-124/97 Markku Juhani Läärä 
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beskyttelsesnivået som den finner hensiktsmessig. Særlig sett i lys av at 

utenlandske verdipapirfond er veldig kompliserte og sammensatte strukturer 

som kan utgjøre stor risiko og skadepotensiale for investorene, som staten ikke 

har kontroll over. 

 

Et annet moment i samme retning er at kravet til markedsføringstillatelse bidrar 

til å skape tillit hos myndighetene. Fordi man har et strengt regelverk som 

beskytter investorene, mot tap av sparemidler, vil dette kunne bidra til å skape 

tillit til Finanstilsynet og verdipapirfondproduktet som sådant. Det forhold at 

investorene har tillit til myndighetsorganene bidrar videre til økte investeringer 

noe som også må være samfunnsøkonomisk gunstig for samfunnet. Dette 

momentet trekker i retning av at markedsføringskravet ikke kan anses for å 

være uforholdsmessig. 

 

Et annet forhold som tilsier at tiltaket ikke er uforholdsmessig, er at investorene 

fortsatt vil ha en mulighet til å henvende seg til forvaltningsselskapet etter eget 

initiativ og kjøpe en andel i verdipapirfondet, ved såkalt passivt salg. På den 

andre siden igjen, er markedsføring av fondsproduktet viktig for at investorenes 

skal ha kjennskap til eksistensen av den utenlandske innretningen og dermed 

kunne investere i den. Særlig gjelder dette med hensyn til at mange investorer 

ikke har stor kunnskap om verdipapirfond og den virksomheten som drives i 

den anledning. Slik at hvilke verdipapirfond det skal investeres i, normalt 

baseres på den informasjonen man får nettopp ved markedsføringen av 

produktet. Investorene som ikke får slik informasjon om fondsproduktet vil 

kunne avstå fra å gjøre fondsinvesteringer i utenlandske innretninger, noe som 

følgelig utelukker det utenlandske verdipapirfondet som investeringsobjekt. 

Dette siste momentet veier tungt og tilsier at tiltaket er uforholdsmessig. 

 

Siden norsk regulering av verdipapirfond videre gir en høy grad av 

investorbeskyttelse, til sammenligning med nordiske land, kunne det kanskje 

hevdes at den avvikende investorbeskyttelsen tilsier at det foreligger en 
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overbeskyttelse. I svensk lag om investeringsfonder111 er bestemmelsen om 

markedsføring av non UCITS-fond for eksempel formulert mindre utfordrende. 

Dette argumentet kan imidlertid ikke tillegges avgjørende vekt, ettersom hvilket 

beskyttelsesnivå andre stater legger seg på ikke er avgjørende112. Det vil likevel 

kunne være et lite argument i den samlede vurderingen.   

 

Samlet sett veier disse siste momentene tungt og trekker i retning av at det 

nasjonale tiltaket om markedsføring av utenlandske verdipapirfond er 

uforholdsmessig.  

 

Den konklusjonen som etter dette blir å trekke, er at kravet om markedsføring 

av utenlandske verdipapirfond i Norge utgjør et uforholdsmessig inngrep i 

reglene om fri bevegelighet av kapital. Denne uforholdsmessigheten ved 

markedsføringskravet kan ikke rettferdiggjøres nasjonalt, etter EØS-avtalen 

artikkel 40 og dette får dermed den virkningen at kravet er i strid med EØS-

retten om fri bevegelighet av kapital. 

5 OPPSUMMERING 

Slik denne oppgaven har vist så oppstår det mange utfordringer med hensyn til 

investeringer i utenlandske verdipapirfond. Dette gjelder utfordringer av for det 

første metodisk art. De metodiske problemene relaterer seg særlig til 

utfordringer knyttet til det øvrige regelverket for ulike sammenslutningsformer. 

Problemene oppstår fordi det ikke finnes klare og presise regler som tar sikte 

på å definere hva et utenlandsk verdipapirfond er. Det er av stor viktighet å 

foreta en riktig klassifisering av en struktur. Viktigheten av riktig klassifisering 

knytter seg ikke bare til det forhold at reglene er forskjellige, men også til det 

faktum at en uriktig kategorisering vil kunne fremstå som en omgåelse av 

                                                
 
111 Lag (2004:46) om investeringsfonder 
112 Henrik Bull 
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regelverket. I tillegg vil det kunne føre en ulik regulering av like strukturer og 

dertil en uensartet praksis. Dette kan ikke anses som noe annet enn uheldig. 

 

For det andre knytter det seg betraktelige utfordringer til reglene materielt sett. 

Et stort problem som oppstår er den manglende forutberegneligheten reglene 

om markedsføring av utenlandske verdipapirfond gir investorene. Det er 

vanskelig å vite hva et utenlandsk verdipapirfond er og hvilke krav som stilles til 

dette fondsproduktet. Som det er redegjort for tidligere i denne oppgaven, vil 

den manglende forutberegneligheten for borgernes rettsstilling kunne anses for 

å være i strid med overordnede regler i EØS-avtalen. Rettstridigheten på dette 

punktet knytter seg således til brudd på grunnleggende 

rettssikkerhetsprinsipper.  

 

Vpfl. § 6-13.nr.4 praktiseres svært strengt her hjemme. På bakgrunn av 

reglenes utforming og den praksisen dette leder til, utgjør selve kravet om 

markedsføringstillatelse et brudd med overordnede regler i EØS-avtalens 

hoveddel, herunder artikkel 40 om fri bevegelighet for kapital. EØS-retten 

anerkjenner til en viss grad restriksjoner på kapitaloverføringer, ulovlige 

restriksjoner på kapitalområdet er det derimot ingen rom for. I denne oppgaven 

er det blitt argumentert for at kravene til markedsføringstillatelse utgjør en slik 

ulovlig restriksjon. Dette er blitt begrunnet med at selv om restriksjonen, kan 

begrunnes i et lovlig formål, investorbeskyttelsen, er ikke kravene til 

proporsjonalitet oppfylt. Konsekvensen av at proporsjonalitetskravene ikke er 

innfridd er at kravet til markedsføringstillatelse ikke kan rettferdiggjøres til tross 

for at det forfølger et allment formål. Det er således disse forhold som medfører 

at restriksjonen er å anse som ulovlig. 

 

At det foreligger et anspent forhold til EØS-retten syntes flere å erkjenne. I 

forarbeidene til ny verdipapirfondlov og forskrift, syntes imidlertid 

spenningsforholdet til EØS-reglene, på det nåværende tidspunktet ikke å 

formode til en endring i regelverket. I forarbeidene vises det blant annet til at EU 

har vedtatt et nytt AIFM-direktiv om alternative investeringsfond(Alternative 

Investment Fund Managers Directive). Det fremholdes derfor at direktivet mest 
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sannsynlig vil være EØS-relevant og vil ved en eventuell gjennomføring i norsk 

rett ”løse enkelte av de praktiske problemene godkjenning av markedsføring av 

utenlandske fond har vist seg å innebære”.113  Hvilken betydning AIFM-

direktivet konkret vil få for markedsføringskravet til utenlandske verdipapirfond, 

syntes i det hele tatt å være lite klarlagt. Det er etter dette uklart hvordan AIFM-

direktivet vil kunne løsne på det anspente forholdet til EØS-regelverket, som 

dagens regler medfører. 

 

Det kan med dette stilles spørsmål til om det er heldig at man veIger å vente 

med å rydde opp ettersom det vil komme et nytt direktiv som vil gjøre 

tilpasningene nødvendig uansett. Denne passive holdningen som er inntatt 

reiser også betenkeligheter. I første rekke reiser holdningen betenkeligheter i 

tilknytning til lojalitetsprinsippet. I medhold av lojalitetsprinsippet etter EØS-

avtalens artikkel 3, statueres en lojalitetsplikt ovenfor de traktatene man har 

inngått114. Dette er en plikt som trer inn, ikke bare ved ny lovgivning, men også 

ved håndhevelsen115. Lojalitetsprinsippet vil dermed ikke bare være et 

tolkningsprinsipp, men også et støtteargument for at den holdning som er 

inntatt ikke helt er i overenstemmelse med etter EØS-retten. I mellomtiden, 

mens man venter, gjenstår det å se om en eventuell domstol vil konstatere et 

brudd med EØS-reglene om fri bevegelse av kapital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
113 Prop. 149L, 2010-2011 pkt. 8.3.5 

114 Seierstad 2004 mfl. Pkt. 4.4 

115 Seierstad 2004 mfl.pkt.3.5.3 
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