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1 Innledning 

Temaet for denne oppgaven er investeringsrådgiveres erstatningsansvar. Oppgaven tar 

sikte på å undersøke når – og på hvilken måte – investeringsrådgivere kan bli 

erstatningsansvarlige overfor sine kunder. Investeringsrådgivning er en 

konsesjonsbelagt investeringstjeneste etter verdipapirhandelloven, og defineres som en 

"… personlig anbefaling til en kunde … om en eller flere transaksjoner i forbindelse 

med bestemte finansielle instrumenter", jf. lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 

75 (verdipapirhandelloven eller vphl.) § 2-4 første ledd.
1
  

 

Når det investeres i kapitalmarkedene, kan investeringsrådgiveren spille en sentral rolle. 

Det finnes en rekke finansielle instrumenter,
2
 og investeringsrådgiverens funksjon er 

blant annet å gi kunder råd om hvor han bør investere pengene sine.
3
 Enhver plassering 

i finansmarkedene medfører en risiko for tap eller skuffede forventninger som følge av 

uteblitt avkastning. Til dette kommer at investeringsrådgiveren er underlagt omfattende 

lovregulering.
4
 Kombinasjonen av investeringsrådgiverens rolle ved investeringer i 

finansmarkedene, risikoen for tap og den omfattende lovreguleringen av 

investeringsrådgiveres virksomhet, tilsier at spørsmålet om investeringsrådgivers 

                                                 

1
 Det følger av vphl. § 9-1 første ledd første punktum at investeringstjenester bare kan ytes av 

verdipapirforetak på forretningsmessig basis dersom foretaket har tillatelse til dette fra departementet. 

Oppgaven her avgrenses mot ansvaret for investeringsrådgivning som skjer utenfor 

verdipapirhandellovens konsesjonssystem. Investeringsrådgivning er definert som en 

investeringstjeneste, jf. vphl. § 2-1 første ledd nr. 5.   

2
 Med finansielle instrumenter menes omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, 

pengemarkedsinstrumenter og derivater, jf. vphl. 2-2 første ledd. For en nærmere beskrivelse av begrepet 

finansielle instrumenter, se Knut Bergo, Børs- og verdipapirrett, 3. utgave, Oslo 2008 s. 22 flg.      

3
 Verdipapirhandellovens kundebegrep er ikke definert i verdipapirhandelloven, men antas å variere ut fra 

hva slags investeringstjeneste som ytes. Hvem som er kunde hos investeringsrådgiver beror derfor på om 

kunden mottar investeringsrådgivning slik det er definert i vphl. § 2-4 første ledd. Med 

investeringsrådgivers kunde siktes det til den som mottar en personlig anbefaling om en eller flere 

transaksjoner i bestemte finansielle instrumenter på forretningsmessig basis, jf. også vphl. § 9-1 første 

ledd.   

4
 Om lovreguleringen av investeringsrådgivere og betydningen for erstatningsansvaret, se avsnitt 2.2.4 

nedenfor.  
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erstatningsansvar både er praktisk og viktig.
5
 Det er blant annet disse faktorer som har 

foranlediget temaet for denne oppgaven.    

 

Oppgaven er begrenset til å behandle erstatningsansvaret for investeringsrådgivere. En 

rekke verdipapirforetak yter også andre investeringstjenester i tillegg til 

investeringsrådgivning.
6
 Det er flere grunner til at ansvaret for investeringsrådgivning 

behandles løsrevet fra ansvaret for andre investeringstjenester etter vphl. § 2-1 første 

ledd.  

 

For det første er dette nødvendig for å unngå et uklart pliktbilde. Det er neppe tvil om at 

det knytter seg ulike plikter til verdipapirforetakene avhengig av hvilke 

investeringstjenester de yter.
7
 For å analysere hvilket ansvar investeringsrådgivere har, 

er det nødvendig å se på investeringsrådgivning isolert. Ved å isolere analysen på denne 

måten er det mulig å vurdere hvilke plikter som konkret knytter seg til 

investeringsrådgiveres virksomhet, og i hvilken grad brudd på disse pliktene medfører 

erstatningsansvar overfor investeringsrådgivers kunder.
8
 For det andre har det skjedd 

en utvikling i retning av flere uavhengige investeringsrådgivere. Bakgrunnen for dette 

er nok at det har blitt rettet en del kritikk mot verdipapirforetak som i tillegg til å yte 

investeringsrådgivning, også selger egne produkter eller formidler produkter som gir 

                                                 

5
 At investeringsrådgiver er et praktisk tema fremgår senest av Stavanger tingretts dom avsagt 23. 

november 2011. Spørsmålet i saken var om verdipapirforetaket Acta Kapitalforvaltning AS, med 

konsesjon til å yte investeringsrådgivning, kunne holdes erstatningsansvarlig for mangelfull 

investeringsrådgivning overfor to av sine kunder. Verdipapirforetaket ble holdt erstatningsansvarlig for 

kundenes tap på grunn av mangelfull investeringsrådgivning. Dommen er ikke rettskraftig.    

6
 De øvrige investeringstjenester etter vphl. § 2-1 første ledd er ordreformidling (nr. 1), utførelse av ordre 

på vegne av kunder (nr. 2), egenhandel (nr. 3), aktiv forvaltning (nr. 4), tilrettelegging av aksjeemisjoner 

(nr. 6) og drift av multilateral handelsfasilitet (nr. 7).  

7
 Jf. Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) avsnitt 7.3.5 på s. 105, hvor det påpekes at det "[v]ed ytelse av enkelte 

investeringstjenester, pålegger direktivet mer omfattende veiledningsforpliktelser enn ved ytelse av andre 

tjenester". Se også Olav Fr. Perland, Tilretteleggeransvar, Bergen 2007 s. 90 flg.  

8
 Om betydningen av brudd på investeringsrådgivers plikter for erstatningsansvaret, se avsnitt 2.2.6 

nedenfor.  
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investeringsrådgiverne høyere fortjeneste.
9
 For det tredje har en selvstendig analyse av 

investeringsrådgivers erstatningsansvar betydelig overføringsverdi til verdipapirforetak 

som også yter andre investeringstjenester ved siden av investeringsrådgivningen. Det er 

neppe tvil om at verdipapirforetak som yter flere investeringstjenester enn 

investeringsrådgivning uansett må overholde de krav som stilles til 

investeringsrådgivere.
10

 For det fjerde er en denne avgrensning nødvendig av hensyn til 

oppgavens omfang.    

 

Som det fremgår av innholdsfortegnelsen, består denne fremstillingen av to hoveddeler. 

Den første delen av oppgaven, kapittel 2, etablerer rammene for den konkrete 

vurderingen av investeringsrådgivers erstatningsansvar. Dette kapittelet kan anses som 

et metodekapittel. Her redegjøres det for hvordan man går frem for å vurdere om 

investeringsrådgiver i de enkelte tilfeller kan holdes erstatningsansvarlig for tap kunden 

hevder å ha lidt som følge av mangelfull investeringsrådgivning. Den andre delen av 

oppgaven, kapittel 3 til 5, søker å illustrere hvordan spørsmålet om 

investeringsrådgivers erstatningsansvar løses i praksis gjennom en analyse av enkelte 

typetilfeller. Disse typetilfellene er fiktive, men er i stor grad inspirert av praksis fra 

domstolene og Finansklagenemnda Bank (tidligere Bankklagenemnda).  

 

Denne innledningen har forhåpentligvis gitt leseren en oversikt over hva som skal 

behandles i oppgaven her. Det er likevel ikke til å komme bort ifra at en oppgave av 

dette omfang ikke kan behandle alle aspekter knyttet til investeringsrådgivers 

erstatningsansvar. Ytterligere avgrensinger foretas fortløpende i tilknytning til de 

konkrete drøftelser.    

                                                 

9
 I en situasjon hvor verdipapirforetaket opptrer som rådgiver og selger eller formidler av finansielle 

instrumenter, kan det oppstå uheldige interessekonflikter.  

10
 Det kan reises spørsmål om det gjelder andre normer for investeringsrådgivning for verdipapirforetak 

som yter andre investeringstjenester ved siden av investeringsrådgivningen. Dette kan blant annet knytte 

seg til forholdet mellom de ulike investeringstjenestene verdipapirforetaket yter. Se i denne sammenheng 

Lars Bo Langsted, Rådgivning I, København 2004 s. 69, hvor det gjøres et skille mellom frittstående og 

ikke-frittstående rådgivere, og hvorvidt det er en forskjell i culpavurderingen for de to rådgivningstyper. 

Se også Langsted 2004 s. 20 flg. for generelle betraktninger om sondringen mellom avhengig og 

uavhengig rådgivning.  
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DEL I: GENERELL DEL 

2 Rammene for ansvarsvurderingen 

 Innledning 2.1

For at investeringsrådgiver skal bli erstatningsansvarlig, må de grunnleggende vilkår for 

erstatning være oppfylt. Det kreves at det foreligger et ansvarsgrunnlag, at kravet til 

årsakssammenheng er oppfylt og at det er lidt et økonomisk tap i erstatningsrettslig 

forstand. Det faktum at kunden har lidt et tap på en investering, innebærer ikke 

nødvendigvis at det har oppstått et økonomisk tap i erstatningsrettslig forstand.
11

  

 

Formålet med dette kapittelet er å etablere en ramme for ansvarsvurderingen knyttet til 

investeringsrådgivers erstatningsansvar. Kapittelet vil tjene som grunnlag for analysen 

av de typetilfeller som behandles nedenfor i kapittel 3 til 5, og er nødvendig for å unngå 

dobbeltbehandling av enkelte grunnleggende spørsmål i typetilfellene.   

 

Dette kapittelet vil redegjøre for ansvarsgrunnlaget for investeringsrådgivers 

erstatningsansvar og de elementer som inngår i ansvarsgrunnlaget (avsnitt 2.2). Videre 

skal det kartlegges hvilke krav som stilles til årsakssammenhengen og det økonomiske 

tap (avsnitt 2.3). Her kan det blant annet oppstå vanskelige spørsmål om bevisbyrde og 

tvilsrisiko (avsnitt 2.3.4). Selv om kravene til ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og 

økonomisk tap er oppfylt, kan det reises spørsmål om det er grunnlag for å avgrense 

erstatningsansvaret ut fra betraktninger om den erstatningsrettslige feilmarginen (avsnitt 

2.2.7), subjektive unnskyldningsgrunner (avsnitt 2.2.6) og adekvans (avsnitt 2.3.3). Som 

vi skal se, er det neppe grunnlag for en ustrakt avgrensning av ansvaret på bakgrunn av 

slike betraktninger.
12

 

                                                 

11
 Se nærmere om dette i avsnitt 2.3 nedenfor.  

12
 Det er nok heller ikke aktuelt å foreta noen avgrensning av ansvaret på bakgrunn av betraktninger om 

grensen for det erstatningsrettslige vern. Spørsmålet om grensen for det erstatningsrettslige vern har 

særlig vært reist som en problemstilling i forbindelse med det tradisjonelle informasjonsansvaret for å 

trekke en grense for hvem som kan kreve erstatning for feilaktig informasjon. Ansvaret for 
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 Elementer i ansvarsgrunnlaget 2.2

2.2.1 Innledning 

Investeringsrådgivers erstatningsansvar er et culpaansvar.
13

 Allikevel er det en rekke 

elementer som særpreger erstatningsansvaret for investeringsrådgivere. Disse 

elementene er gjenstand for behandling i avsnittet her.  

 

Culpaansvaret preges blant annet av at det er tale om et profesjonsansvar for 

investeringsrådgivere (avsnitt 2.2.2). Selv om investeringsrådgiveren er personlig 

ansvarlig som arbeidstaker, er det vanligvis investeringsrådgiverens arbeidsgiver – 

verdipapirforetaket som har konsesjon til å yte investeringsrådgivning – som bærer 

erstatningsansvaret, jf. lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 nr. 26 

(skadeserstatningsloven eller skl.) § 2-1 (avsnitt 2.2.3).
14

   

 

For profesjonsansvarets del har spørsmålet om det er handlet uaktsomt i hovedsak vært 

reist som et spørsmål om det er handlet i tråd med handlenormen for vedkommende 

yrkesutøver.
15

 Det kan imidlertid tenkes at en overtredelse av handlenormen i enkelte 

tilfeller er unnskyldelig (avsnitt 2.2.6).  

 

                                                                                                                                               

investeringsrådgivning skiller seg på viktige punkter fra informasjonsansvaret. De hensyn som ligger bak 

grensen for det erstatningsrettslige vern gjør seg ikke gjeldende på samme måte når det gjelder 

investeringsrådgiveres erstatningsansvar. Investeringsrådgivning er en personlig anbefaling fra en 

investeringsrådgiver til en kunde om transaksjoner i en eller flere bestemte finansielle instrumenter. Etter 

min mening er det ikke da behov for å avgrense investeringsrådgiverens erstatningsansvar ut fra 

flodbølgeargumenter.  

13
 Jf. Rt. 2000 s. 679 (Idealdommen) på s. 688 og Rt. 2003 s. 400 i avsnitt 38. I begge dommer fremgår 

det at det er tale om et uaktsomhetsansvar. 

14
 Jf. bl.a. Rt. 2000 s. 679 (Idealdommen), Rt. 2003 s. 400 (Fearnley Finans) og LF-2010-16348 (Tvete 

Holding).  

15
 Jf. f.eks. Rt. 2003 s. 400 i avsnitt 39, hvor førstvoterende tar utgangspunkt i lovgrunnlaget for 

fondsmeglerforetak. Dette er imidlertid ikke spesielt for ansvaret for finansiell rådgivning. Høyesterett 

synes også i andre saker om ansvaret for profesjonsutøvere å ta utgangspunkt i handlenormen for 

vedkommende yrke, se avsnitt 2.2.4 med videre henvisninger.   
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Handlenormen for investeringsrådgivere påvirkes av en rekke forhold. For det første 

kan bestemmelser om god forretningsskikk o.l. danne utgangspunkt for en handlenorm 

(avsnitt 2.2.4). Innholdet i kravet til god forretningsskikk fastlegges både ut fra konkrete 

plikter i lov og forskrift, og av normer som ikke følger direkte av loven.
16

  For det andre 

kan handlenormen påvirkes av eventuelle rettigheter og plikter som fremgår av 

avtaleforholdet mellom investeringsrådgiveren og kunden, herunder eventuelt 

markedsføringsmateriale som inngår som del av avtalegrunnlaget (avsnitt 2.2.5). Felles 

for disse elementene er at de er egnet til å skape rolleforventninger til 

investeringsrådgiveren.  

2.2.2 Et profesjonsansvar 

Utgangspunktet er at det gjelder et profesjonsansvar for investeringsrådgivere. Dette 

kommer til uttrykk i to høyesterettsdommer om ansvaret for finansiell rådgivning.
17

 

Førstvoterende i Investadommen presiserer at "[v]urderingen av hvilke krav som må 

stilles til aktsomheten ved DnBs rådgivning, må ta sitt utgangspunkt i at norsk rett 

bygger på et strengt, ulovfestet uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere …" (s. 688, 

min uthev.). Når en investeringsrådgiver begir seg ut på området for konsesjonsbelagt 

investeringsrådgivning, vurderes han på linje med andre utøvere av profesjonen. 

Begrepet profesjonsansvar bærer ikke med seg noen rettslige konsekvenser, men er en 

beskrivelse av erstatningsansvaret for enkelte profesjonsutøvere, hvor man nettopp på 

grunn av deres yrke legger til grunn en streng ansvarsnorm.
18

 Dette er ikke noe spesielt 

for investeringsrådgiveres ansvar og legges også til grunn for erstatningsansvaret for 

advokater, takstmenn, eiendomsmeglere og revisorer mv.
19

 

 

                                                 

16
 Det kan tenkes at ikke-bindende bransjenormer og interne retningslinjer i det enkelte verdipapirforetak 

kan bidra til å fastlegge innholdet i kravet til god forretningsskikk.  

17
 Jf. Rt. 2000 s. 679 (Investadommen) og Rt. 2003 s. 400 (Fearnley Fonds). Det kan reises spørsmål om 

det er en forskjell mellom innholdet i begrepene finansiell rådgivning og investeringsrådgivning. 

Hvorvidt det er en innholdsmessig forskjell i de to rådgivningstypene, har imidlertid ikke betydning her, 

fordi det uansett også er tale om et profesjonsansvar for investeringsrådgivere, se f.eks. LF-2010-16348 

(Tvete Holding). 

18
 Jf. Peter Lødrup, Lærebok i erstatningsrett, 6. utgave, Oslo 2009 s. 170. 

19
 Jf. f.eks. Rt. 1994 s. 1430 (advokat) Rt. 1995 s. 1350 (eiendomsmegler og takstmann) og Rt. 1998 s. 

1924 (revisor).  
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Det strenge, ulovfestede uaktsomhetsansvaret for investeringsrådgivere, innebærer at 

den enkelte investeringsrådgiver skal vurderes ut fra de krav man med rimelighet kan 

stille til en investeringsrådgiver.
20

 Hvilke krav man med rimelighet kan stille til en 

investeringsrådgiver beror på skadelidtes forventninger til investeringsrådgivningen. 

Disse kan dels utledes fra de skrevne adferdsnormer som gjelder for 

investeringsrådgivere, og dels fra de plikter investeringsrådgiveren påtar seg etter 

rådgivningsavtalen.
21

 Til dette kommer at også uskrevne normer kan få betydning for 

kundens forventninger til investeringsrådgivningen.  

2.2.3 Skadeserstatningsloven § 2-1 

Ved investeringsrådgivning er det normalt den enkelte investeringsrådgiver som har 

kontakt med kundene. Det kan tenkes at en kunde retter et søksmål med krav om 

erstatning for mangelfull investeringsrådgivning mot investeringsrådgiveren personlig. 

Av hensyn til investeringsrådgiverens begrensede muligheter til å dekke et eventuelt 

erstatningsansvar,
22

 er det mer sannsynlig at kunden retter kravet om erstatning mot 

verdipapirforetaket der investeringsrådgiveren er ansatt.
23

  

 

Etter skadeserstatningsloven § 2-1 første ledd, svarer arbeidsgiveren – under gitte vilkår 

– for erstatningsbetingende handlinger begått av hans arbeidstakere. I de tilfeller 

investeringsrådgiveren opptrer i strid med handlenormen for investeringsrådgivere ved 

investeringsrådgivning overfor verdipapirforetakets kunder, er det neppe tvil om at 

                                                 

20
 Jf. Lødrup 2009 s. 172. 

21
 Om betydningen av skrevne adferdsnormer og rådgivningsavtalens betydning for handlenormen, se 

henholdsvis avsnitt 2.2.4 og 2.2.5 nedenfor.   

22
 Verdipapirforetaket har blant annet mulighet til å tegne forsikring for eventuelle erstatningskrav som 

følge av mangelfull investeringsrådgivning. Slik forsikring kalles formuesansvarsforsikring, se f.eks. 

https://www.gjensidige.no/Naringsliv/For-

bedriften/Bedriftsforsikringer/Ansvarsforsikring/Formueansvarsforsikring (20.10.2011).  

23
 Se også Lødrup 2009 s. 226-227. At investeringsrådgivning er konsesjonsbelagt, innebærer at 

investeringsrådgivning normalt vil skje i regi av et verdipapirforetak som har konsesjon til å yte slik 

rådgivning. Oppgaven er avgrenset mot å behandle erstatningsansvar for rådgivning som ikke er 

konsesjonsbelagt, se kapittel 1 ovenfor.  
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vilkårene etter skl. § 2-1 er oppfylt.
24

  I de typetilfeller som behandles i oppgaven her, 

forutsettes det at verdipapirforetaket der investeringsrådgiveren er ansatt, svarer for de 

erstatningsbetingende handlinger foretatt av investeringsrådgiveren, jf. skl. § 2-1.
25

  

 

Skadeserstatningsloven § 2-1 kan også sees på som en lovfesting av det alminnelige 

culpaansvaret.
26

 Bestemmelsen kan derfor, foruten å tjene som en 

identifikasjonsbestemmelse, kaste lys over innholdet i culpanormen, herunder 

handlenormen for investeringsrådgivere. Det sentrale tema ved vurderingen av 

arbeidstakeren handlinger, er om "… de krav skadelidte med rimelighet kan stille til 

virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt", jf. skl. § 2-1 nr. 1. Men selv om man ser på 

skl. § 2-1 som en lovfesting av det alminnelige culpaansvaret, gir ikke denne 

formuleringen noen særlig veiledning utover det som allerede følger av culpanormen 

slik denne er utformet gjennom rettspraksis.   

2.2.4 Ansvarsnormen – særlig om verdipapirhandelloven § 10-11 flg. 

Vurderingen av investeringsrådgivers ansvar tar utgangspunkt i om han har brutt 

relevante normer for investeringsrådgivere.
27

 Skadelidte har en berettiget forventning 

om at vedkommende yrkesutøver utfører sitt yrke i tråd med det offentligrettslige 

regelverk som regulerer investeringsrådgiverens rettigheter og plikter.
28

 

Prevensjonshensyn taler også for at erstatningsretten sanksjonerer brudd på relevante 

handlenormer og tjener som et incitament til etterlevelse av de normer som gjelder på 

                                                 

24
 At skaden i slike tilfeller skjer under arbeidstakerens utføring av arbeid for arbeidsgiveren, er nok på 

det rene. Videre er det neppe tvil om at arbeidstakeren ved investeringsrådgivningen ikke går utenfor det 

som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten, eller karakteren av arbeidet. Det kan kanskje 

stille seg annerledes i situasjoner der det er tale om erstatningsansvar for investeringsrådgivers bedrageri 

av verdipapirforetakets kunder, se f.eks. Rt. 2001 s. 211. 

25
 Se avsnitt 3.3, 4.2 og 5.2 nedenfor.  

26
 Jf. Lødrup 2009 s. 129. Det er imidlertid ikke sikkert at bestemmelsen er ment slik.  

27
 Jf. Rt. 2003 s. 400 (Fearnley Fonds). Det samme gjelder for profesjonsansvaret ellers, se f.eks. Rt. 2003 

s. 696, Rt. 2001 s. 1702, Rt. 1999 s. 408, Rt. 1998 s. 1924, Rt. 1996 s. 407 og Rt. 1995 s. 1350. Se også 

Perland 2009 s. 83-84. 

28
 Om uttrykket berettiget forventning, se Eirik Bjørge og Ole Henrik Førland, "«Berettigede 

forventninger» i kontraktsrettslig og tingsrettslig belysning", Tidsskrift for Forretningsjus, 2007 s. 316-

339 (s. 333-334). 
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vedkommende yrkesområde. Det ligger i formuleringen av culpanormen – slik den også 

kommer til uttrykk i skl. § 2-1 første ledd – at skadelidte med rimelighet kan kreve at 

skadevolder etterlever de til enhver tid relevante normer.
29

  

 

Kravet til god forretningsskikk i vphl. § 10-11 står sentralt ved fastleggelsen av 

handlenormen for investeringsrådgivere. Dette kommer til uttrykk i Rt. 2003 s. 400 

(Fearnley Fonds), hvor førstvoterende viser til kravene for god forretningsskikk som 

utgangspunkt for vurderingen av hvilke krav som stilles til Fearnleys aktsomhet (avsnitt 

39).   

 

I Fearnley Fonds-dommen var spørsmålet om Fearnley Fonds AS som 

fondsmeglerforetak kunne holdes erstatningsansvarlig for det tap kunden, 

Sunnfjordtunnelen AS, påstod å ha lidt som følge av fondsmeglerforetakets påståtte 

uaktsomhet. For Høyesterett var fondsmeglerens plikt til informasjon og rådgivning om 

den risiko transaksjonen innebar en sentral problemstilling. Førstvoterende, med 

tilslutning fra de øvrige dommere, kom til at fondsmeglerforetaket hadde opptrådt 

uaktsomt ved å unnlate "… å sikre seg at det forelå skriftlig dokumentasjon som viste at 

tunnelselskapet var klart innforstått med transaksjonene og den risikoen de innebar" 

(avsnitt 48).
30

      

 

Verdipapirhandelloven § 10-11 første ledd første punktum slår fast at 

"[v]erdipapirforetak skal utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk". 

Denne bestemmelsen er en rettslig standard, som er utdypet i bestemmelsens annet til 

ellevte ledd og i forskrift til verdipapirhandelloven av 29. juni 2007 nr. 876 

(verdipapirforskriften eller vpf.), som er fastsatt med hjemmel i vphl. § 10-11 tolvte 

ledd.
31

 De krav som stilles i bestemmelsens øvrige ledd og i verdipapirforskriften, er 

ikke en uttømmende regulering av innholdet i den rettslige standarden.
32

 Som en 

                                                 

29
 Det er normene som gjelder på tidspunktet for den skadevoldende handling, som må legges til grunn 

for vurderingen av investeringsrådgivers aktsomhet, jf. Rt. 2003 s. 400 (Fearnley Fonds) i avsnitt 39. Se 

også Viggo Hagstrøm, Offentligrettslig erstatningsansvar, Oslo 1987 s. 285, samt Bo von Eyben og Helle 

Isager, Lærebog i erstatningsret, 6. udgave, København 2007 s. 67.   

30
 Om vurderingen av kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap i dommen, se avsnitt 2.3.2 og 

2.3.3 nedenfor.  

31
 At kravet til god forretningsskikk i første ledd er en rettslig standard, kommer klart til uttrykk i 

forarbeidene, se Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) avsnitt 7.3.5 på s. 104. Se også Bergo 2008 s. 157 og Perland 

2009 s. 84. 

32
 Jf. Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) avsnitt 7.3.5 på s. 104. 
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konsekvens av dette kan det innfortolkes ytterligere plikter for verdipapirforetak, og 

investeringsrådgivere spesielt, i bestemmelsens første ledd.
33

 Det vil ikke være 

hensiktsmessig å gi en fullstendig redegjørelse for investeringsrådgivers plikter etter 

vphl. § 10-11 (med tilhørende bestemmelser i verdipapirforskriften) i oppgaven her. En 

slik gjennomgang vil få en så abstrakt karakter at det neppe er formålstjenlig. Oppgaven 

tar i stedet sikte på å belyse innholdet i handlenormen i vphl. § 10-11 gjennom en 

analyse av enkelte typetilfeller.
34

 Å foreta en fullstendig redegjørelse for 

investeringsrådgivers plikter etter vphl. § 10-11 ville uansett sprengt rammene for 

denne oppgaven.
35

         

 

Det kan spørres om brudd på kravet til god forretningsskikk er en nødvendig 

forutsetning for investeringsrådgivers erstatningsansvar. Et bekreftende svar innebærer 

at investeringsrådgiver ikke blir erstatningsansvarlig overfor sine kunder dersom han 

har handlet i tråd med handlenormen. Når det gjelder investeringsrådgivers 

erstatningsansvar overfor sine kunder ved investeringsrådgivning, må nok spørsmålet 

besvares bekreftende.
36

 Selv om brudd på kravet på god forretningsskikk kan sies å 

være en nødvendig forutsetning for ansvar, innebærer ikke dette noen streng 

avgrensning av handlenormen. Som påpekt ovenfor, er kravet til god forretningsskikk i 

vphl. § 10-11 første ledd en rettslig standard. Dette innebærer at bestemmelsen må 

                                                 

33
 Siden bestemmelsen bygger på et fullharmoniseringsdirektiv, er det imidlertid visse grense for hvilke 

plikter som kan innfortolkes i den rettslige standarden i første ledd. For nærmere redegjørelse om dette, se 

Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) avsnitt 7.3.5 på s. 105, jf. avsnitt 3.3 på s. 31-32. Se også Bergo 2008 s. 174-

175.  

34
 Se kapittel 3, 4 og 5 nedenfor. 

35
 For en mer inngående oversikt over investeringsrådgivers plikter etter vphl. § 10-11 flg. kan det vises 

til Jone Engh, Finansrådgivers ansvar og plikter, Oslo 2009. 

36
 Se Perland 2009 s. 85, Filip Truyen, "Aksjeanalyse og informasjonsansvar", Tidsskrift for 

Rettsvitenskap, 2007 s. 85-170 (s. 111) og Lødrup 2009 s. 140. Noe annet må gjelde for forhold som ikke 

er knyttet til selve investeringsrådgivningen. At investeringsrådgiver eller verdipapirforetaket kan pådra 

seg erstatningsansvar ved f.eks. person- og tingsskader i tilknytning til verdipapirforetakets virksomhet, 

er rimelig klart. Men dette er forhold som ikke gjelder investeringsrådgivningen som sådan, og faller 

utenfor emnet for oppgaven. Det kan allikevel tenkes et ansvar på kontraktsgrunnlag i de tilfeller 

investeringsrådgiveren i rådgivningsavtalen påtar seg plikter som går utover kravene i vphl. § 10-11 flg. 

Se nærmere om rådgivningsavtalens betydning for handlenormen, nedenfor i avsnitt 2.2.5. 
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tolkes i lys av de rådende forhold til enhver tid.
37

 At det er tale om en rettslig standard 

som kommer til uttrykk gjennom et vagt og skjønnsmessig begrep, innebærer at det 

innenfor rammene av fullharmoniseringsprinsippet er relativt stort rom for å innfortolke 

ytterligere plikter etter vphl. § 10-11 første ledd.  

 

Selv om brudd på handlenormen er en nødvendig betingelse for investeringsrådgivers 

erstatningsansvar, er ikke bruddet tilstrekkelig til å pålegge investeringsrådgiver et 

erstatningsansvar.
38

 I tillegg til å foreta en vurdering av om det foreligger normbrudd, 

må det vurderes om de øvrige erstatningsvilkårene er oppfylt, herunder kravene til 

årsakssammenheng og økonomisk tap.
39

  

2.2.5 Rådgivningsavtalens betydning for ansvarsnormen 

I tradisjonelle erstatningsrettslig fremstillinger trekkes det en grense mellom 

erstatningsansvar som har sitt grunnlag i en kontrakt (kontraktserstatningsrett) og 

erstatningsansvar som oppstår utenfor kontraktsforhold (deliktserstatningsrett).
40

 

Spørsmålet er om ansvaret for investeringsrådgivning er et ansvar i eller utenfor 

kontrakt, og hvilken betydning rettsgrunnlaget har for investeringsrådgivers 

erstatningsansvar.   

 

Når investeringsrådgiveren yter en kunde investeringsrådgivning, oppstår det et 

oppdragsforhold mellom kunden og investeringsrådgiveren. Det foreligger derfor en 

rådgivningsavtale mellom partene, der investeringsrådgiveren forplikter seg overfor 

kunden til å gi vedkommende en anbefaling om plassering av midler i et eller flere 

finansielle instrumenter.
41

 At det foreligger en rådgivningsavtale mellom partene, 

                                                 

37
 Fullharmoniseringsprinsippet setter imidlertid en grense for hvilke plikter som kan utledes fra den 

rettslige standarden i første ledd, se fotnote 33 ovenfor. 

38
 Jf. Perland 2009 s. 85 og Truyen 2007 s. 111. 

39
 Om kravet til årsakssammenheng og økonomisk tap, se avsnitt 2.3 nedenfor.  

40
 Se Nils Nygaard, Skade og ansvar, 6. utgåve, Bergen 2007 s. 7 og Lødrup 2009 s. 55. 

41
 Dette må ikke sammenblandes med at kunden senere, på bakgrunn av investeringsrådgiverens råd, 

inngår en investeringsavtale gjennom et annet verdipapirforetak, hvorved kunden plasserer sine midler i 

samsvar med anbefalingen fra investeringsrådgiveren. For å skille de to kontraktsforhold omtales 

kundens avtale med investeringsrådgiveren som en rådgivningsavtale, og kundens avtale om investering i 

finansielle instrumenter som en investeringsavtale.    
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kommer forutsetningsvis til uttrykk i vpf. § 10-10. Bestemmelsen pålegger 

verdipapirforetak som yter investeringsrådgivning å opplyse kunden om vilkårene for 

rådgivningsavtalen i god tid før slik avtale inngås. Selv om det foreligger et 

kontraktsforhold mellom investeringsrådgiver og kunden, er det uklart hvordan 

erstatningsansvaret skal kategoriseres.  

 

Hvorvidt ansvaret for investeringsrådgivere skal karakteriseres som et kontraktsansvar 

eller et deliktsansvar, er det imidlertid ikke nødvendig å ta stilling til her fordi 

profesjonsansvaret uansett gjelder både i og utenfor kontraktsforhold.
42

 Dette medfører 

at vurderingen av investeringsrådgivers erstatningsansvar ikke skiller seg prinsipielt fra 

andre vurderinger av profesjonsansvar. Selv om man skulle komme til at 

erstatningsansvaret bygger på kontraktsgrunnlag, må handlenormen for 

investeringsrådgivere primært fastlegges på grunnlag av kravene i 

verdipapirhandelloven.
43

 Rådgivningsavtalen kan allikevel inngå som element i 

fastsettelsen av ansvarsnormen for investeringsrådgivere. Spørsmålet er på hvilken måte 

rådgivningsavtalen kan påvirke handlenormen for investeringsrådgivere og om partene 

fritt kan avtale vilkår som avviker fra handlenormen.  

 

Det kan tenkes at rådgivningsavtalen påvirker innholdet i handlenormen på flere måter. 

På den ene side kan rådgivningsavtalen medføre at det stilles lempeligere krav til 

                                                 

42
 Dette fremgår av en rekke avgjørelser fra Høyesterett, hvor profesjonsansvaret er lagt til grunn som et 

utgangspunkt, uavhengig av om det er tale om et ansvar i eller utenfor kontrakt. Se f.eks. om 

erstatningsansvaret for eiendomsmeglere, som gjelder både overfor selger som står i et kontraktsforhold 

med eiendomsmegleren, og overfor kjøperen som ikke står i noe kontraktsforhold med 

eiendomsmegleren, jf. Rt. 2005 s. 870. Se videre i NOU 2006: 1 Eiendomsmegling s. 131, hvor det 

uttales: "I forhold til oppdragsgiveren er det tale om erstatning i kontrakt, mens det overfor andre er tale 

om ansvar utenfor kontrakt. Denne sondring har imidlertid i praksis ikke særlig betydning for ansvarets 

innhold. Det er i begge henseender tale om et strengt profesjonsansvar" (mine uthev.). Se også Nygaard 

2007 s. 221, samt Eyben og Isager 2007 s. 91, hvor det uttales: "Betydningen af skadetypens karakter og 

af et kontraktsmæssigt grundlag for den professionelle bistand må dog ikke overvurderes. Den 

grundlæggende ansvarsnorm er overalt den samme, nemlig den professionelles pligt til at præstere en god 

faglig indsats, dvs. en indsats, der honorerer de krav, man med rette kan stille til en sagkyndig på 

området" (min uthev.).  

43
 Jf. avsnitt 2.2.4 ovenfor.  
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investeringsrådgiveren enn det som følger av vphl. § 10-11 flg. På den annen side kan 

rådgivningsavtalen medføre at det stilles strengere krav til investeringsrådgiveren enn 

det som følger av vphl. § 10-11 flg. Videre kan rådgivningsavtalen inneholde en 

presisering av kravene til tjenesten, som både kan avgrense og supplere kravene 

innenfor rammene av den preseptoriske vernelovgivningen.
44

  

 

Det er nok adgang til å fastsette plikter i rådgivningsavtalen som medfører en strengere 

handlenorm for investeringsrådgiver enn det som følger av kravet til god 

forretningsskikk. At vphl. § 10-11 flg. bygger på et fullharmoniseringsdirektiv, kan 

neppe innebære en begrensning for hva som gyldig kan avtales mellom partene.
45

 

Hvorvidt det er avtalt vilkår som innebærer en strengere handlenorm enn det som følger 

av kravet til god forretningsskikk må fastlegges gjennom en tolkning av 

rådgivningsavtalen.   

 

Det er neppe adgang til å avtale vilkår som medfører at det stilles lempeligere krav til 

investeringsrådgiveren enn det som følger av vphl. § 10-11 flg. De offentligrettslige 

kravene som følger av denne bestemmelsen, må anses som preseptorisk 

vernelovgivning som søker å beskytte verdipapirmarkedet, herunder investorene som en 

av aktørene i verdipapirmarkedet. Partene kan derfor ikke avtale vilkår som medfører at 

investeringsrådgiver handler i strid med kravet til god forretningsskikk.
46

 Noe annet er 

at rådgivningsavtalen kan påvirke handlenormen indirekte, slik at den kan få betydning 

for hvor streng handlenorm som legges til grunn.  

 

                                                 

44
 Se rett nedenfor om betydningen av at verdipapirhandellovens regler er utslag av preseptorisk 

vernelovgivning.  

45
 Se avsnitt 2.2.4 ovenfor om de begrensninger fullharmoniseringsprinsippet setter for tolkningen av 

vphl. § 10-11 første ledd.  

46
 Se Perland 2009 s. 637 om de verdipapirrettslige reglenes preseptoriske karakter og adgangen til å 

avtale vilkår som medfører at tilretteleggere handler i strid med kravet til god forretningsskikk. Perland 

fremhever imidlertid at et annet spørsmål er om partene gjennom ansvarsfraskrivelser kan avtale at 

tilrettelegger ikke skal ha noe erstatningsansvar. Oppgaven her avgrenses imidlertid mot å behandle 

betydningen av investeringsrådgivers ansvarsfraskrivelser. Se også Erling Hjelmeng, Revisors 

erstatningsansvar, Bergen 2007 s. 117 om samme tema for revisorers erstatningsansvar.  
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Det følger av dette at det i rådgivningsavtalen kan avtales vilkår som medfører en 

strengere handlenorm for investeringsrådgiveren enn det som følger av vphl. § 10-11. I 

hvilken grad den enkelte rådgivningsavtale inneholder bestemmelser som medfører en 

strengere handlenorm, eller en presisering av kravene til tjenesten, beror på en tolkning 

av avtalen.
47

  

2.2.6 Skyldkravet – objektivisering av culpanormen48 

Som utgangspunkt vil det være uaktsomt av investeringsrådgiver å opptre i strid med 

handlenormen for investeringsrådgivere. Det er selve overtredelsen av handlenormen 

som er gjenstand for bebreidelse, og i utgangspunktet er kravet til skyld oppfylt i og 

med overtredelsen av handlenormen.
49

 Spørsmålet er om individuelle 

unnskyldningsgrunner kan medføre at investeringsrådgiver allikevel ikke kan anses for 

å ha handlet uaktsomt.
50

  

 

Det kan tenkes tre ulike typer av individuelle unnskyldningsgrunner: manglende 

kompetanse, faktisk villfarelse og rettsvillfarelse. I det følgende skal det redegjøres for 

disse unnskyldningsgrunnene og vurderes hvorvidt det er plass for slike individuelle 

unnskyldningsgrunner ved vurderingen av investeringsrådgivers aktsomhet. 

 

                                                 

47
 Her kommer generelle prinsipper om avtaletolkning til anvendelse, se f.eks. Geir Woxholth, Avtalerett, 

7. utgave, Oslo 2009 s. 395 flg. 

48
 Se f.eks. Eyben og Isager 2007 s. 66 flg. og særlig på s. 91 om objektiviseringen av den profesjonelle 

culpamålestokk. Se også Langsted 2004 s. 265 flg., Bjarte Thorson, Erstatningsrettslig vern for rene 

formuestap, Oslo 2011 s. 124 og Truyen 2007 s. 110.    

49
 Se Lødrup 2009 s. 137 og 172, Lars Bo Langsted, "Rådgivningsansvaret i civil- og strafferetlig 

belysning", Juristen, 1998 s. 171-183 (s. 173), samt Eyben og Isager 2007 s. 88-89. Se også Perland 2009 

s. 120, hvor det forutsetningsvis fremgår at tilrettelegger normalt kan sies å ha opptrådt uaktsomt ved 

brudd på handlenormen for tilretteleggere.  

50
 Med individuelle unnskyldningsgrunner siktes det til spørsmålet om individuelle forhold hos den 

enkelte investeringsrådgiver kan få betydning for aktsomhetsspørsmålet, se f.eks. Lødrup 2009 s. 155 og 

Nygaard 2007 s. 208 flg.  
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Manglende kompetanse hos investeringsrådgiver er ikke en relevant 

unnskyldningsgrunn.
51

 Dette innebærer at det ikke er relevant å ta i betraktning om 

investeringsrådgiver er ung, uerfaren eller mindre kompetent enn vanlige utøvere av 

profesjonen.
52

  

 

Ved rettsvillfarelse må det skilles mellom villfarelse med hensyn til egne plikter og 

rettsvillfarelse med hensyn til forhold det gis rådgivning om. Rettsvillfarelse, og særlig 

med hensyn til rettsregler som regulerer en profesjonsutøvers utøvelse av sine egne 

plikter, vil ikke være en relevant unnskyldningsgrunn. Det må forventes at den som 

begir seg inn på ytelse av investeringsrådgivning med konsesjon etter 

verdipapirhandelloven, gjør seg kjent med – og overholder – gjeldende normer for 

utøvelse av investeringsrådgivning.
53

  

 

Når det gjelder rettsvillfarelse om forhold det gis rådgivning om, er dette et spørsmål 

om innholdet i handlenormen og ikke et spørsmål om individuelle 

unnskyldningsgrunner.
54

 I den sammenheng kan det vises til en dom fra Høyesterett, 

inntatt i Rt. 1995 s. 1350. Saken gjelder en eiendomsmegler og en takstmanns 

erstatningsansvar for at de ikke hadde oppdaget og klargjort for kjøperen at 

                                                 

51
 Jf. Rt. 1994 s. 1430. Se også Asbjørn Kjønstad, "En modell for culpavurderingen", Tidsskrift for 

Erstatningsrett, 2005 s. 87-120 (s. 107 flg.), Truyen 2007 s. 124, Perland 2009 s. 120, samt Eyben og 

Isager 2007 s. 84 og 91. 

52
 Jf. Lødrup 2009 s. 155 og Perland 2009 s. 120. På den annen side kan særlig kvalifikasjoner skjerpe de 

kravene som stilles til investeringsrådgiver. Dette må imidlertid sees i sammenheng med de konkrete 

rolleforventninger skadelidte med rimelighet kan stille til investeringsrådgiver. Her vil oppdragsavtalen 

og det som er særlig avtalt mellom partene, kunne påvirke hvilke krav som stilles til investeringsrådgiver. 

Hvis investeringsrådgiver i kontakt med skadelidte har gitt inntrykk av at han sitter på en særlig høy 

kompetanse eller erfaring på området, vil dette kunne bidra til at det stilles strengere krav. Brudd på 

handlenormen vil da lettere kunne medføre ansvar.  

53
 Dersom manglende kunnskap om disse normene skyldes forhold ved ledelsen av verdipapirforetaket, 

kan det være aktuelt å bygge på uaktsomhet i ledelsen. Da må identifikasjon skje gjennom organansvaret, 

som kan være aktuelt der arbeidsgiveransvaret ikke kommer til anvendelse. Uansett om manglende 

kunnskap om egne plikter skyldes forhold ved ledelsen eller investeringsrådgiver selv, vil dette neppe 

utgjøre en relevant unnskyldningsgrunn som grunnlag for ansvarsfrihet.  

54
 Slik forstår jeg også Perland, se Perland 2009 s. 123. 
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underetasjen ikke var godkjent for utleie. Grunnen til at verken takstmannen eller 

eiendomsmegleren hadde oppdaget og klargjort forholdet for kjøperen, skyldtes at 

eiendomsmegleren og takstmannen hadde tatt feil vedrørende spørsmålet om adgangen 

til å leie ut underetasjen. Førstvoterende drøfter spørsmålet om eventuell rettsvillfarelse 

i forbindelse med fastsettelsen av ansvarsnormen, og ikke som et spørsmål om en 

individuell unnskyldningsgrunn (s. 1355 flg.). På tilsvarende måte må vurderingen av 

investeringsrådgivers rettsvillfarelse om de forhold det gis rådgivning om, vurderes som 

et spørsmål om innholdet i aktsomhetsnormen, og ikke som et spørsmål om individuelle 

unnskyldningsgrunner. 

 

Et annet godt eksempel er Høyesteretts dom inntatt i Rt. 1988 s. 7 (Gevinstbeskatning). 

Spørsmålet i saken var om en eiendomsmegler kunne holdes erstatningsansvarlig for å 

ha unnlatt å gjøre kjøper oppmerksom på de skattemessige konsekvenser av 

overdragelsen. Hvorvidt eiendomsmegleren av eget initiativ skulle ha reist spørsmålet 

om hvilke skattemessige konsekvenser behandlingen av kjøpesummen ville bli 

undergitt, ble drøftet under fastleggelsen av eiendomsmeglers plikter etter god 

meglerskikk (s. 11-12). Førstvoterende kom frem til at eiendomsmegleren hadde "… 

forsømt sin omsorgsplikt overfor klienten [selgeren]. Hans unnlatelse av å reagere må, 

så nærliggende som en reaksjon her måtte fremstille seg, bebreides ham som 

uaktsomhet, og megleren har således påført det firma han har handlet på vegne av, et 

erstatningsansvar" (s. 13, min uthev.).   

 

På tilsvarende måte er vurderingen av faktisk villfarelse et spørsmål om innholdet i 

aktsomhetsnormen og ikke et spørsmål om individuelle unnskyldningsgrunner.
55

 Et 

eksempel kan illustrere dette. Anta at investeringsrådgiver anfører at han ikke kan 

holdes ansvarlig for en informasjonsmangel fordi han ikke hadde kunnskap om det 

aktuelle forholdet. Hvorvidt investeringsrådgiver i et slikt tilfelle kan holdes ansvarlig 

for informasjonsmangelen, beror på utstrekningen av investeringsrådgivers 

undersøkelsesplikt. Spørsmålet blir om investeringsrådgiveren i et slikt tilfelle burde 

hatt kunnskap om det aktuelle forholdet. Investeringsrådgivers undersøkelsesplikt er 

                                                 

55
 Se Lødrup 2009 s. 145 og slik forstår jeg også Perland, som drøfter spørsmålet om faktisk villfarelse i 

tilknytning til spørsmålet om tilretteleggers undersøkelsesplikt, se Perland 2009 s. 122. 
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klart nok et spørsmål om innholdet i investeringsrådgivers aktsomhetsnorm, og ikke et 

spørsmål om individuelle unnskyldningsgrunner.
56

 

 

I de tilfellene det er umulig for investeringsrådgiver å handle annerledes, kan det 

vanskelig sees at brudd på handlenormen kan medføre erstatningsansvar.
57

 Hvorvidt det 

var umulig for investeringsrådgiver å handle annerledes, må vurderes konkret i det 

enkelte tilfelle. Når det for eksempel gjelder forholdet mellom ansvaret for 

informasjonsmangler og investeringsrådgivers undersøkelsesplikt, kan det tenkes at 

investeringsrådgiver ikke blir ansvarlig for informasjonsmangler når 

investeringsrådgiverens undersøkelser ikke ville kunne medføre klarhet om den 

informasjon som var mangelfull. I en slik situasjon kan det nok også hevdes at det ikke 

er skjedd noe brudd på handlenormen. Eksempelet viser også at det ikke er et klart 

skille mellom individuelle unnskyldningsgrunner og innholdet i handlenormen.    

 

Den ovenstående redegjørelse viser at det er lite rom for individuelle 

unnskyldningsgrunner når det gjelder erstatningsansvaret for investeringsrådgivning. 

De tradisjonelle unnskyldningsgrunner for investeringsrådgivers erstatningsansvar, er 

primært et spørsmål om innholdet i ansvarsnormen. Konsekvensen av dette er at 

vurderingen av investeringsrådgivers aktsomhet i stor grad er objektivisert.
58

  

2.2.7 Den erstatningsrettslige feilmargin 

I en rekke dommer på profesjonsansvarets område har Høyesterett fremhevet at ikke 

enhver kritikkverdig adferd medfører erstatningsansvar. Dette kommer blant annet til 

uttrykk i dommen om Fearnley Fonds, inntatt i Rt. 2003 s. 400, der det uttales følgende: 

 

                                                 

56
 Se nærmere om investeringsrådgiveres undersøkelsesplikt ved informasjonsmangler i avsnitt 3.2.4 

nedenfor. 

57
 Se Nygaard 2007 s. 193 flg., Viggo Hagstrøm, Culpanormen, 4. utgave, Oslo 1985 s. 28 og 40, samt 

Eyben og Isager 2007 s. 85-86.  

58
 Se også Langsted 2004 s. 175: "Tendensen imod en objektivering ses på alle erstatningsretlige områder 

og betydningen af en sådan objektivering er, at der levnes meget lidt plads til subjektive 

undskyldningsmomenter". 
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"Det generelle rettslige utgangspunkt – som partene så vidt jeg skjønner er enige 

om – er at det gjelder et strengt profesjonsansvar, men at det likevel er rom for 

en viss kritikkverdig adferd før det blir tale om erstatningsbetingende 

uaktsomhet, se blant annet Rt. 1995 s. 1350 og Rt. 2000 s. 679" (avsnitt 38, min 

uthev.).
59

   

 

I dette avsnittet skal det tas stilling til to spørsmål vedrørende marginen for 

kritikkverdig adferd. For det første er det nødvendig å si noe om hva slags vurdering det 

her er tale om. For det andre er det nødvendig å vurdere hvor stort spillerom det er for 

kritikkverdig adferd på området for investeringsrådgivning før det kan bli tale om et 

erstatningsansvar for investeringsrådgiver. 

 

Den første problemstillingen er om vurderingen av feilmarginen foretas innenfor 

rammene av handlenormen eller om dette inngår som et selvstendig vurderingstema i 

culpavurderingen. Dersom spørsmålet om feilmarginen er et selvstendig vurderingstema 

i culpavurderingen, forutsetter dette at det allerede foreligger et brudd på handlenormen. 

Etter min mening gir den rettspraksis som foreligger, lite grunnlag for å si at spørsmålet 

om feilmarginen er et selvstendig vurderingstema i culpavurderingen. 

Argumentasjonsmønsteret i rettspraksis gir snarere inntrykk av at spørsmålet om 

feilmarginen inngår i vurderingen av det er skjedd et brudd på handlenormen på det 

aktuelle livsområdet.
60

  

 

Perland hevder imidlertid at "[v]ed vurderingen av feilmarginen forutsettes det i denne 

sammenheng at skadevolder har brutt en relevant bransjenorm. I den utstrekning 

ansvarsnormen er bindende for skadevolder, er det på det rene at han objektivt sett har 

                                                 

59
 I tillegg til de dommer førstvoterende viser til i Fearnley Fonds-dommen, se Rt. 1999 s. 408 

(Garasjeplass) og LF-2010-16348 (Tvete Holding).  

60
 Jf. Rt. 1991 s. 119 (Styreansvar), Rt. 1995 s. 1350 (Underetasje), Rt. 1999 s. 408 (Garasjeplass), Rt. 

2000 s. 679 (Idealdommen) og Rt. 2003 s. 400 (Fearnley Fonds). Se i denne retning Hjelmeng 2007 s. 84-

85 som mener at rettspraksis "… indikerer at spørsmålet om «rom for feilvurderinger» ikke er et 

selvstendig vurderingstema i aktsomhetsvurderingen, men snarere en karakteristikk av den standarden 

som legges til grunn". 
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opptrådt normstridig. Spørsmålet blir da om dette skal medføre erstatningsansvar".
61

 

Som det fremgår av dette, anser Perland vurderingen av feilmarginen som et selvstendig 

vurderingstema i culpavurderingen. Han hevder at vurderingen av feilmarginen 

forutsetter brudd på handlenormen. Det kan spørres om denne oppfatningen er i tråd 

med det argumentasjonsmønster som kommer til uttrykk i rettspraksis, og om en slik 

fremgangsmåte er best egnet til å vurdere grensene for den erstatningsrettslige 

feilmarginen. For å ta stilling til dette er det grunn til å se nærmere på Perlands 

begrunnelse. 

 

Hovedinnvending mot å foreta vurderingen av feilmarginen innenfor rammene av 

handlenormen, er at en slik fremgangsmåte – etter Perlands mening – vil medføre at 

man får "… reelt sett ulike handlingsnormer for samme handling, avhengig av hvilke 

sanksjoner som eventuelt skal komme til anvendelse", og at "[h]ensyn[et] til 

forutberegnelighet tilsier også en uniform og konsekvent handlingsnorm for den samme 

handling", slik at "[s]å lenge man holder seg innenfor den uniforme normen, unngår 

man sanksjoner av ethvert slag".
62

 En innvending mot dette er at begrunnelsen bak de 

ulike sanksjonene er forskjellig. Sanksjoner av administrativ, strafferettslig og 

erstatningsrettslig art bygger på ulike verdisett, og det er neppe grunnlag for å opprette 

en uniform norm for disse sanksjonene. Etter min mening kan handlingsnormen variere 

ut fra hvilken sanksjon det er tale om å anvende.  

 

I følge Perland er "[f]eilmarginens funksjon … å markere forskjellen mellom kravene 

til den ideelle utøver som reflektert i bransjenormen på den ene siden, og kravene til 

den alminnelige samvittighetsfulle utøver av faget som reflektert i culpanormen på den 

annen side".
63

 I denne formuleringen ligger en forutsetning om at handlenormen i vphl. 

§ 10-11 første ledd gir uttrykk for kravene til den ideelle utøver. Et slikt standpunkt 

savner grunnlag i foreliggende rettskildemateriale. Uansett er normen i vphl. § 10-11 

første ledd så vag og skjønnspreget at den ikke kan sies å reflektere en ideell utøver av 

profesjonen. Det er neppe kravet til den ideelle utøver som kommer til uttrykk i 

                                                 

61
 Jf. Perland 2009 s. 89. 

62
 Jf. Perland 2009 s. 87. 

63
 Jf. Perland 2009 s. 88.  
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handlenormen for investeringsrådgivere, men kravet til en alminnelig dyktig og 

samvittighetsfull utøver av profesjonen.
64

 

 

Tvert imot er det gode grunner for å foreta vurderingen av feilmarginen innenfor 

rammene av handlenormen. Vurderingen av den erstatningsrettslige feilmargin bør 

foretas i lys av det profesjonsansvar det er tale om. Det er da naturlig å knytte rammene 

for feilmarginen opp mot den handlenorm som gjelder på det aktuelle livsområdet. For 

investeringsrådgiveres vedkommende taler dette for å foreta vurderingen av 

feilmarginene innenfor rammene av handlenormen. En slik fremgangsmåte er bedre 

egnet til å få frem nyansene i investeringsrådgiverens handlerom. Det er i all hovedsak 

de verdipapirrettslige regler i verdipapirhandelloven kapittel 10 og de korresponderende 

regler i verdipapirforskriften som regulerer handlenormen.
65

 Disse er bedre egnet til å ta 

hensyn til de spesielle forhold som gjør seg gjeldende på området for 

investeringsrådgivers erstatningansvar enn generelle erstatningsrettslige betraktninger 

om investeringsrådgivers feilmargin. Å overlate denne vurderingen til mer generelle 

erstatningsrettslige vurderinger av den erstatningsrettslige feilmargin vil innebære at 

vurderingen tar større avstand fra de rettsregler som definerer innholdet i 

handlenormen.  

 

Til dette kommer at feilmarginen må vurderes konkret ut fra hvilken plikt det gjelder. 

Pliktene utledes fra handlenormen. Det er da naturlig å foreta vurderingen av rammene 

for handlenormen i tilknytning til den enkelte plikt.
66

 Om man foretar en vurdering av 

den erstatningsrettslige feilmargin innenfor handlenormen eller som et selvstendig 

                                                 

64
 Se tilsvarende i Hjelmeng 2007 s. 85, om hvilke krav som stilles til revisorer i bransjens skrevne 

standarder. Hjelmeng uttaler videre: "I utgangspunktet representerer ikke innrømmelsen av en viss 

feilmargin noen lemping i aktsomhetsstandarden. I stedet kan forholdet ses på som en logisk følge av 

culpastandardens tilpasning innenfor det aktuelle livsområde, det vil si den konkrete «rolleforventning»". 

Jeg forstår Hjelmeng slik at han mener at vurderingen av feilmarginen bør foretas innenfor rammene av 

handlenormen og ikke som en selvstendig vurdering av aktsomhetsstandarden.   

65
 Se avsnitt 2.2.4 om betydningen av verdipapirhandellovens regler ved fastleggelsen av handlenormen 

for investeringsrådgivere.  

66
 Også Lødrup antyder at feilmarginene foretas innenfor rammene av handlenormen, se Lødrup 2009 s. 

174. 
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vurderingstema i culpanormen, er en smakssak. Det sentrale er at vurderingen faktisk 

foretas.
67

 

 

Etter dette blir spørsmålet hvor stor feilmargin investeringsrådgiver tillates innenfor 

rammene av handlenormen før det utløser erstatningsansvar.   

 

Rettspraksis gir liten veiledning når det gjelder størrelsen på feilmarginen, men det 

følger av det som er sagt ovenfor at investeringsrådgiverens slingringsmonn må 

vurderes i forhold til hvilken plikt det gjelder. At profesjonsansvaret i rettspraksis 

omtales som strengt, tilsier at det ikke er grunnlag for å akseptere noe stort 

slingringsmonn.
68

 Det er neppe mulig å oppstille en overordnet og generell regel om 

hvor stort avvik som tillates.
69

 Man må ved anvendelsen av de enkelte plikter foreta en 

vurdering av grunnlaget for en feilmargin, og vurdere hvorvidt feilmarginen er 

overtrådt.
70

 Enkelte plikter antas å gi større rom for "feilskjær" enn andre. Særlig graden 

av faglig skjønn kan være med å bestemme størrelsen på slingringsmonnet.
71

 For plikter 

som i liten grad beror på skjønnsmessige betraktninger antas det at 

investeringsrådgiverens feilmargin er liten. For plikter som i større grad beror på 

utøvelsen av et faglig skjønn, antas det at rammene for feilskjær er større. Denne 

hypotesen som her er fremsatt – om betydningen av innslaget av skjønn i de enkelte 

plikter for størrelsen på slingringsmonnet – skal analyseres gjennom behandlingen av 

typetilfeller nedenfor.
72

  

2.2.8 Oppsummering og veien videre 

Det sentrale i dette avsnittet er at ansvarsnormen for investeringsrådgivere primært 

fastlegges ut fra en tolkning av kravet til god forretningsskikk i vphl. § 10-11 første 

                                                 

67
 Se Perland 2009 s. 88. 

68
 Se Perland 2009 s. 87. 

69
 Se Perland 2009 s. 87. 

70
 Se Hjelmeng 2007 s. 85. 

71
 Jf. Rt. 1991 s. 119 og Rt. 1911 s. 839. Se også Hjelmeng 2007 s. 85 og Viggo Hagstrøm, 

"Regnskapsmessig estimering og privatrettslig bundethet og ansvar", Lov og Rett, 1995 s. 375-395 (s. 

385). 

72
 Se særlig avsnitt 4.3 nedenfor.  
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ledd. Ved vurderingen investeringsrådgivers aktsomhet, er det en sentral oppgave å 

kartlegge om det har skjedd brudd på dette kravet under investeringsrådgivningen. Som 

det fremgår av det ovenstående, er det lite grunnlag for å legge vekt på individuelle 

unnskyldningsgrunner i aktsomhetsvurderingen.  

 

For at erstatningsansvar skal utløses, må det påvises at det har oppstått et økonomisk tap 

som står i årsakssammenheng med investeringsrådgiverens brudd på handlenormen. 

Rammene for denne vurderingen skal fastlegges i neste avsnitt.  

 Vurderingen av årsakssammenheng og økonomisk tap 2.3

2.3.1 Innledning 

Vurderingen av kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap ved 

investeringsrådgivers erstatningsansvar skiller seg fra den tradisjonelle vurderingen av 

årsakssammenheng ved integritetskrenkelser.
73

 Dette skyldes først og fremst at tap som 

følge av mangelfull investeringsrådgivning er rene formuestap som ikke kan føres 

tilbake til en realskade.
74

 Denne forskjellen påvirker hvordan man skal vurdere kravet 

til årsakssammenheng ved investeringsrådgivers erstatningsansvar. Formålet med dette 

avsnittet er å etablere rammene for den konkrete vurderingen av kravene til 

årsakssammenheng og økonomisk tap i de enkelte typetilfellene nedenfor.
75

  

 

Etter min mening er det kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap som i stor 

grad avgrenser investeringsrådgivers ansvar for mangelfull investeringsrådgivning. Som 

allerede nevnt, er det lite rom for å avgrense ansvaret med henvisning til individuelle 

unnskyldningsgrunner.
76

 Som vi skal se nedenfor, er det heller ikke stort rom for å 

avgrense investeringsrådgivers ansvar ut fra påregnelighetsbetraktninger (avsnitt 2.3.3). 

                                                 

73
 Med integritetskrenkelser siktes det til tap som oppstår som følge av skade på person eller ting. For 

tradisjonelle fremstillinger av kravet til årsakssammenheng i norsk rett, se f.eks. Nygaard 2007 s. 322 flg. 

og Lødrup 2009 s. 325 flg.  

74
 For integritetskrenkelser er det et grunnvilkår for erstatning at det har oppstått en realskade, se Nygaard 

2007 s. 322. 

75
 Se kapittel 3-5 nedenfor. 

76
 Se avsnitt 2.2.6 ovenfor.  
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På denne bakgrunn er det viktig å vie større oppmerksomhet til spørsmålene om 

årsakssammenheng og økonomisk tap.  

 

Om kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap er oppfylt, beror på hvordan 

situasjonen ville utviklet seg dersom investeringsrådgiveren hadde handlet i tråd med 

handlenormen (avsnitt 2.3.2). Det er således avgjørende å fastlegge den hypotetiske 

utviklingen i et alternativt hendelsesforløp der investeringsrådgiveren handler i tråd 

med handlenormen. Det kan imidlertid tenkes at det foreligger flere alternative 

hypotetiske hendelsesforløp, slik at bevisbyrdespørsmål kan komme på spissen (avsnitt 

2.3.4). Videre kan det i enkelte tilfeller være grunn til å reise spørsmål om kravet til 

adekvans eller påregnelighet innebærer at enkelte tap ikke kan kreves dekket (avsnitt 

2.3.3).  

2.3.2 Fastleggelse av et alternativt hendelsesforløp 

Hvorvidt normbruddet har medført et økonomisk tap for kunden, beror på differansen 

mellom den faktiske utviklingen og utviklingen i et alternativt hypotetisk 

hendelsesforløp der investeringsrådgiveren har handlet i tråd med handlenormen for 

investeringsrådgivere. Dette medfører en sammensmelting av vilkårene for 

årsakssammenheng og økonomisk tap. Et eventuelt økonomisk tap blir da den 

formuesmessige differansen på skadelidtes hånd mellom resultatet av den faktiske 

utviklingen, og resultatet av utviklingen i et alternativt hypotetisk hendelsesforløp.
77

 

 

Denne fremgangsmåten er også benyttet av Høyesterett i tilsvarende saker. I så måte 

kan det vises til Fearnley Fonds-dommen, inntatt i Rt. 2003 s. 400, hvor førstvoterende 

uttaler følgende om kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap: 

 

"Jeg ser så på beregning av erstatningen – det vil her si spørsmålene om 

økonomisk tap, årsakssammenheng og den skadelidtes medvirkning. 

Utgangspunktet for beregningen av tapet må her være at tunnelselskapet skal 

                                                 

77
 Se Nils Nygaard, "Plassering av tvilsrisiko for hypotetisk årsak", Lov og Rett, 2000 s. 515-542 (s. 516-

517), Truyen 2007 s. 157, Perland 2009 s. 802, samt Jan-Ove Færstad og Arnt E. Skjefstad, "Prisavslag, 

erstatning og regress – selgers og meglers innbyrdes ansvar", Tidsskrift for Erstatningsrett, 2008 s. 149-

186 (s. 154). 
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stilles som om Fearnleys informasjon og rådgivning hadde vært aktsom, jf. 

Brækhus: Meglerens rettslige stilling side 281. I prinsippet blir det da spørsmål 

om hvordan tunnelselskapet ville handlet hvis kravene til informasjon og 

rådgivning hadde vært oppfylt. En egentlig vurdering av et slikt hypotetisk 

hendelsesforløp må imidlertid bli meget usikker, og det følger av rettspraksis at 

skadevolderen har bevisbyrden for den usikkerheten som knytter seg til det 

alternative hendelsesforløpet, se Rt. 2000 s. 679 på side 689 med henvisning til 

Rt. 1996 s. 1718" (avsnitt 49, mine uthev.). 

 

Dommen illustrerer flere av de forhold som er påpekt innledningsvis i dette avsnittet. 

Den viser at vilkårene om økonomisk tap og årsakssammenheng smelter sammen. 

Videre gir dommen grunnlag for å si at vurderingen av årsakssammenheng i prinsippet 

blir et "spørsmål om hvordan tunnelselskapet ville handlet" dersom skadevolder hadde 

handlet i tråd med handlenormen.
78

 I tillegg fremhever førstvoterende problemet med 

fastleggelsen av et hypotetisk hendelsesforløp og slår fast at skadevolder har 

bevisbyrden for den usikkerhet som knytter seg til det alternative hendelsesforløpet. 

Etter min mening må sistnevnte betraktning om omvendt bevisbyrde nyanseres.
79

  

 

Førstvoterende gir inntrykk av at spørsmålet om skadelidtes medvirkning faller sammen 

med spørsmålene om årsakssammenheng og økonomisk tap. Det fremgår imidlertid av 

dommen at dette er en separat vurdering som foretas etter at det er konstatert hvorvidt 

det foreligger et økonomisk tap som står i årsakssammenheng med skadevolders 

ansvarsbetingende handling eller unnlatelse (avsnitt 50). Etter min mening må et 

eventuelt spørsmål om skadelidtes medvirkning gir grunnlag for reduksjon i 

investeringsrådgivers ansvar, vurderes løsrevet fra spørsmålene om årsakssammenheng 

og økonomisk tap.
80

 Imidlertid kan skadelidtes forhold også komme inn som ledd i 

skyldvurderingen, vurderingen av kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap. 

Men dette er andre vurderinger enn spørsmålet om reduksjon av ansvaret på grunn av 

skadelidtes medvirkning, som først oppstår når det er på det rene at investeringsrådgiver 

på en erstatningsbetingende måte har påført kunden et økonomisk tap.    

                                                 

78
 Det kan også vises til en rekke andre høyesterettsdommer på profesjonsansvarets område der 

spørsmålet om årsakssammenheng avgjøres ut fra spørsmålet om hva som ville vært situasjonen dersom 

skadevolder hadde opptrådt aktsomt, se f.eks. Rt. 1996 s. 1718 (Spaniahusdommen), Rt. 1998 s. 1924 

(Revisor), Rt. 2000 s. 679 (Idealdommen), Rt. 2001 s. 1702 (Advokatansvar) og Rt. 2003 s. 696. 

79
 Se nærmere om dette i avsnitt 2.3.4 nedenfor. 

80
 Oppgaven avgrenses mot å behandle betydningen av skadelidtes medvirkning som grunnlag for 

reduksjon av et eventuelt erstatningsansvar.  
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2.3.3 Nærmere om utviklingen i det alternative hendelsesforløp 

Også i et alternativt hendelsesforløp ville kunden disponert over pengene på en eller 

annen måte. For å ta stilling til om kunden har lidt et økonomisk tap i erstatningsrettslig 

forstand, må utviklingen i kundens formuesstilling i det alternative hendelsesforløp 

fastlegges. Formålet med dette avsnittet er å illustrere hvilke utfall en slik utvikling kan 

ha, og reiser spørsmål om det går noen grense for hvilke tap kunden kan kreve 

erstatning for.  

 

Det kan tenkes mange utfall av utviklingen i kundens formuesstilling i et alternativt 

hendelsesforløp. Kunden kunne for eksempel plassert pengene i et ordinært 

bankinnskudd eller i et annet finansielt instrument. I mange tilfeller vil nok kunden 

anføre at han ville hatt en god utvikling i sin formuesstilling i et alternativt 

hendelsesforløp, mens investeringsrådgiver på sin side vil anføre at kunden ikke ville 

vært bedre stilt. Når dommeren skal fastlegge det alternative hendelsesforløp, må han ut 

fra en fri bevisvurdering legge til grunn det alternative hendelsesforløp som fremstår 

som mest sannsynlig.
81

 Ved denne bevisvurderingen kan utviklingen i den generelle 

markedssituasjonen bidra til å fastlegge det alternative hendelsesforløpet. Dersom den 

faktiske investeringen har skjedd i et sterkt nedadgående marked hvor de fleste 

investeringer har gått dårlig, vil det være vanskelig for kunden å påvise at en investering 

i et annet finansielt instrument ville stilt ham i en særlig bedre situasjon.  

 

Imidlertid er det ikke noe i veien for at kunden som et utgangspunkt kan kreve 

erstatning både for tap i nominell verdi på investeringen og tapt alternativavkastning. 

Dette forutsetter imidlertid at kunden kan påvise at han i et alternativt hendelsesforløp 

ville investert i et finansielt instrument som ga avkastning. Et eksempel kan bidra til å 

illustrere dette: 

  

Anta at kunde A, før han tok investeringsbeslutningen, kunne velge mellom to 

forskjellige investeringsalternativer. La oss kalle disse for investering X og Y. 

Kunden valgte å investere i X, noe som senere påførte ham store tap. Investering 

                                                 

81
 Selv om denne bevisvurderingen kan være meget vanskelig, må dommeren fastlegge et alternativt 

hendelsesforløp. Om betydningen av bevisbyrderegler, se avsnitt 2.3.4 nedenfor.  
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Y viste seg derimot å gå veldig bra, og ga investorene stor avkastning. Når det 

senere kommer frem at investeringsrådgiver handlet i strid med handlenormen 

når han ga råd til kunde A om investering X, anfører kunden at han ville 

investert i investering Y dersom investeringsrådgiveren hadde handlet aktsomt. 

 

Dersom det legges til grunn at kunde A i et alternativt hendelsesforløp ville ha investert 

i investering Y, skal han skal stilles som om investeringsrådgiveren hadde handlet 

aktsomt. Han vil da få erstattet sitt nominelle tap i investering X, samt den tapte 

alternativavkastning han ville fått ved å plassere pengene i investering Y.
82

 Det kan 

allikevel tenkes at det i enkelte tilfeller, der alternativavkastningen blir særlig høy, bør 

trekkes en grense for hvor langt kunden kan få dekket tapt alternativavkastning. Dette 

må vurderes ut fra tapets påregnelighet, eventuelt kan erstatningskrav som springer ut 

fra slike situasjoner lempes etter reglene i skl. § 5-2, jf. skl. § 2-2.
83

  

 

Perland hevder at "[t]ungtveiende hensyn tilsier … at tilrettelegger ikke kan holdes 

ansvarlig for tapt hypotetisk alternativavkastning …", og viser til at det "… ikke [kan] 

anses som en del av formålet med verdipapirrettslige pliktregler å sikre investorer 

avkastning på sine investeringer".
84

 Det må tas høyde for at Perlands oppfatning gjelder 

tilretteleggers ansvar ved aksjeemisjoner. Til tross for dette synes Perland på generelt 

grunnlag å avvise erstatning for tapt alternativavkastning. Etter min mening kan ikke 

krav på tapt alternativavkastning avvises på generelt grunnlag. Spørsmålet om 

erstatning for tapt alternativavkastning er ikke et spørsmål om "formålet med de 

verdipapirrettslige pliktregler", men et spørsmål om hvilke tap som etter 

erstatningsrettslige regler kan kreves dekket. Som Perland selv fremhever, beror 

fastsettelsen av det økonomiske tapet (i erstatningsrettslig forstand) på en 

differansebetraktning mellom det faktiske hendelsesforløpet og et alternativt 

hendelsesforløp der det er handlet i tråd med handlenormen.
85

 Hvis det kan påvises at 

kunden i et alternativt hendelsesforløp ville ha handlet på en måte som gir ham en 

avkastning han ikke fikk i det faktiske hendelsesforløpet, skal denne også erstattes. Det 

skal her nevnes at det for tilretteleggeransvaret kan være mer aktuelt å avgrense 

ansvaret for tapt alternativavkastning ut fra betraktninger om det erstatningsrettslige 

vern. Ved tilretteleggeransvar kan tapet få et ruinerende omfang og da kan det være 

aktuelt å trekke inn vurderinger av det erstatningsrettslige vern for å unngå ansvar for 

                                                 

82
 Se Morten Samuelsson og Kjeld Søgaard, Rådgiveransvaret, Rungsted 1993 s. 47, der det presenteres 

et liknende eksempel. 

83
 Jeg går imidlertid ikke nærmere inn på dette her, da det må antas at slike situasjoner sjelden vil oppstå. 

For en nærmere fremstilling av den rettslige avgrensningen i årsakssammenhengen, se Nygaard 2007 s. 

352 flg.   

84
 Se Perland 2009 s. 784. 

85
 Se Perland 2009 s. 802. 



 31 

tap av ruinerende omfang for skadevolder. Dette gjør seg imidlertid ikke gjeldende på 

samme måte for investeringsrådgiveres erstatningsansvar, fordi det her er tale om 

erstatning overfor en begrenset krets skadelidte og hvor det neppe er aktuelt å trekke 

inn flodbølgeargumenter.  

  

Et eksempel fra rettspraksis kan illustrere hvordan utviklingen i det alternative 

hendelsesforløp er fastlagt i rettspraksis. I dommen om Fearnley Fonds, inntatt i Rt. 

2003 s. 400, slår førstvoterende fast at kunden skulle "… stilles som om Fearnleys 

informasjon og rådgivning hadde vært aktsom …" (avsnitt 49).
86

 Om utmålingen av det 

økonomiske tap og den videre utvikling i det alternative hendelsesforløp sier 

førstvoterende: 

  

"Jeg ser det da som naturlig å ta utgangspunkt i beregninger fra tunnelselskapets 

sakkyndige, der sammenligningsgrunnlaget er at de opprinnelige plasseringene 

var blitt stående, og resultatet blir et beregnet tap på noe over ni millioner 

kroner" (avsnitt 49, min uthev.).  

 

Høyesterett legger her til grunn at kundens investeringsportefølje ikke ville vært lagt 

om dersom Fearnley Fonds hadde handlet aktsomt. De sakkyndiges beregninger av 

tapet bygger formodentlig på et slikt alternativt hendelsesforløp. Dette kommer enda 

klarere til uttrykk hvis man ser på lagmannsrettens behandling av spørsmålet i samme 

sak:
87

 

  

"SFT [Sunnfjordtunnelen AS] har gjort gjeldende at omleggingen av 

investeringsporteføljen har påført selskapet et økonomisk tap i størrelsesorden 9 

til 12 millioner kroner. De angitte tall representerer det faktiske tap ved 

realisering av obligasjoner i 1994 og 1995. Lagmannsretten er enig med SFT i at 

disse tallene gir en god indikasjon på størrelsen av det reelle tap, selv om det 

nok må foretas visse justeringer for enkelte usikre og mer skjønnsbetonte 

forhold" (s. 9 av 11 i utskrift fra Lovdata, mine uthev.).  

 

                                                 

86
 Se avsnitt 2.3.2 ovenfor.  

87
 Se LB-2000-3131 (Fearnley Fonds). 
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Fearnley Fonds-dommen illustrerer hvordan det er nødvendig å fastlegge utviklingen i 

et alternativt hendelsesforløp for å beregne det tap kunden har lidt. Selv om det kan 

tenkes unntak i spesielle tilfeller, må nok kunden i utgangspunktet også ha krav på 

erstatning for tapt alternativavkastning i de tilfeller det kan sannsynliggjøres at et slikt 

tap har oppstått.  

2.3.4 Valg av alternativt hendelsesforløp - betydningen av bevisbyrderegler  

Som påpekt i forrige avsnitt, vil vurderingen av kravene til årsakssammenheng og 

økonomisk tap bero på utviklingen i et alternativt hypotetisk hendelsesforløp der 

investeringsrådgiver har handlet i tråd med handlenormen.
88

 Fastleggelsen av et 

alternativt hendelsesforløp kompliseres ved at det kan tenkes flere alternative 

hendelsesforløp. Kunden vil typisk hevde at han ville vært stilt i en bedre situasjon enn 

den som faktisk oppstod dersom investeringsrådgiveren hadde handlet i tråd med 

handlenormen. Investeringsrådgiver vil på sin side hevde at kunden ville endt i samme 

situasjon selv om investeringsrådgiveren hadde handlet slik handlenormen krever. 

Spørsmålet blir hvilket alternativt hendelsesforløp som skal legges til grunn. 

 

Med mindre det er holdepunkter for et annet beviskrav, skal det alternative 

hendelsesforløp som fremstår som mest sannsynlig, legges til grunn, jf. 

"overvektsprinsippet".
89

 Dersom det ikke er mulig å avgjøre hvilket alternativt 

hendelsesforløp som fremstår som mest sannsynlig, kan det bli aktuelt å anvende 

betraktninger om bevisbyrde. Vi er nå på domsskrivingstidspunktet, hvor saken er tatt 

opp til doms og partene er ferdige med å fremlegge sine bevis, og flere alternative 

hendelsesforløp fremstår som like sannsynlige for dommeren.
90

 Eckhoff og Hov hevder 

                                                 

88
 Se avsnitt 2.3.3 med videre henvisninger.  

89
 Se Rt. 2007 s. 817 (Konkurranseklausuldommen) i avsnitt 39, Rt. 2001 s. 320 (Invaliditet) på s. 329, 

Torstein Eckhoff, Tvilsrisikoen, Oslo 1943 s. 64-65, Torstein Eckhoff, "Noen ord om bevisbyrde og 

bevisbyrdeteorier", Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1949 s. 298-320 (s. 303-305), Jo Hov, Rettergang II, 2. 

utgave, Oslo 2010 s. 1150-1151 og Anne Robberstad, "Om forståelser av bevisbyrde", Jussens Venner, 

2011 s. 65-86 (s. 66).  

90
 Noe annet er at bevisføringsbyrden kan skifte frem og tilbake under bevisføringen. Dette er imidlertid 

ikke tema her. Det kan også reises spørsmål om hva som menes med at to alternativer fremstår som like 

sannsynlige. Det finnes ulike grader av tvil, jf. Robberstad 2011 s. 70. Etter min mening kan 
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at det er lite tenkelig at dommeren ikke kan løse slike spørsmål ut fra hva som fremstår 

som mest sannsynlig, særlig dersom dommeren foretar en fornyet vurdering av de bevis 

som er fremlagt.
91

 Imidlertid viser rettspraksis at det, særlig for spørsmål om alternative 

hendelsesforløp, kan være behov for å avgjøre slike spørsmål ut fra regler om 

bevisbyrde.
92

 En av grunnene til dette er at det her ikke er tale om å bevise et faktum, 

men å underbygge en hypotese.
93

 Det er de alternative hendelsesforløpenes hypotetiske 

karakter som gir opphav til denne usikkerheten, slik at det oppstår et behov for å løse 

spørsmålene ut fra bevisbyrdebetraktninger.
94

 Med omvendt bevisbyrde siktes det her til 

spørsmålet om hvem tvilen skal gå ut over når to alternative hendelsesforløp fremstår 

som like sannsynlige.
95

      

 

Hvorvidt det i det enkelte tilfelle er grunnlag for å anvende regler om omvendt 

bevisbyrde, må løses på bakgrunn av den foreliggende praksis fra Høyesterett. Enkelte 

lovbestemmelser inneholder selv regulering av bevisbyrdespørsmålet, men det er ikke 

tilfelle her.
96

 Spørsmålet er om rettspraksis gir grunnlag for å anvende regler om 

omvendt bevisbyrde når dommeren er i tvil om hvilket hendelsesforløp som skal legges 

til grunn for vurderingen av kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap. Jeg 

                                                                                                                                               

bevisbyrderegler være aktuelt å anvende når dommeren er usikker på hvilket hendelsesforløp han skal 

falle ned på. Å angi dette prosentvis vil neppe ha noe for seg.  

91
 Se Eckhoff 1943 s. 64-65, Eckhoff 1949 s. 303-305 og Hov 2010 s. 1151. Eckhoff erkjenner at det "… 

ikke [kan] benektes at det kan forekomme situasjoner hvor to motsatte muligheter fremtrer som like 

sannsynlige", jf. Eckhoff 1949 s. 304. Han angir imidlertid ikke hvordan slike situasjoner bør løses.  

92
 Se den høyesterettspraksis som gjengis nedenfor.  

93
 Se Nygaard 2000 s. 517. 

94
 At vurderingen av det alternative hendelsesforløp er forbundet med stor usikkerhet, følger også av 

rettspraksis, se Rt. 2007 s. 817 (Konkurranseklausuldommen), Rt. 2003 s. 400 (Fearnley Fonds), Rt. 1998 

s. 740 (Advokatansvar), Rt. 1996 s. 1718 (Spaniahusdommen) og Rt. 1984 s. 466 (Kvigedommen). 

95
 Se Robberstad 2011 s. 66. Det siktes ikke til hvem som plikter å føre bevis for et bestemt faktum, dette 

omtales undertiden som bevisføringsbyrde. 

96
 Av lovbestemmelser som direkte regulerer hvem tvilen skal gå ut over, kan det f.eks. vises til lov om 

tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 § 7-13 første ledd, lov om vern mot forurensninger og om 

avfall av 13. mars 1981 nr. 6 § 59 første ledd, og lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34 

(forbrukerkjøpsloven eller fkjl.) § 16 første ledd bokstav c. Også likestillings- og 

diskrimineringslovgivningen inneholder lovregulerte bevisbyrderegler. Se for øvrig Robberstad 2011 s. 

78-79.  
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finner grunn til å analysere den foreliggende høyesterettspraksis for å ta stilling til dette 

spørsmålet.  

 

Det foreligger en rekke avgjørelser fra Høyesterett de siste årene som gjelder 

anvendelsen av regler om omvendt bevisbyrde for det alternative hendelsesforløp, jf. 

Rt. 1984 s. 466 (Kvigedommen), Rt. 1996 s. 1718 (Spaniahusdommen), Rt. 1998 s. 186 

(SR-bank), Rt. 1998 s. 740 (Advokatansvar), Rt. 2000 s. 679 (Investadommen), Rt. 

2001 s. 320 (Invaliditet) og Rt. 2003 s. 400 (Fearnley Fonds). De fleste av disse 

dommene gjelder rene formuestap, med unntak av Kvigedommen og 

Invaliditetsdommen, som gjelder henholdsvis tings- og personskade. Som vi skal se, er 

det skjedd en utvikling fra Eckhoffs avvisning av behovet for bevisbyrderegler, til en 

relativt klar praksis om at usikkerhet knyttet til det alternative hendelsesforløp går ut 

over skadevolder. Imidlertid kan det spørres om pendelen er i ferd med å snu, tatt i 

betraktning Konkurranseklausuldommen inntatt i Rt. 2007 s. 817.  

 

Den første dommen hvor Høyesterett anvendte regler om omvendt bevisbyrde, er 

Kvigedommen, jf. Rt. 1984 s. 466. Spørsmålet i saken var om NSB var ansvarlig for tap 

som oppstod som følge av at fire kuer ble overkjørt på skinnegangen. Høyesterett fant at 

NSB ikke hadde gjort det som med rimelighet kunne forventes for å avverge ulykker av 

den karakter som hadde inntruffet. Det klanderverdige lå i at NSB burde ha påtalt brudd 

på plikten til å holde grinder lukket ved planoverganger og innrapportert hendelsene til 

distriktssjefen i NSB.  

 

NSB hevdet at det ikke forelå årsakssammenheng fordi ulykken ville ha oppstått selv 

om jernbanen hadde påtalt forholdet overfor den bruksberettigede, og innberetningen til 

distriktssjefen var blitt sendt. Om dette uttalte førstvoterende med tilslutning fra de 

øvrige dommere: 

 

"Til dette skal jeg bemerke at det selvsagt ikke kan føres bevis for at ulykken i 

så fall ikke ville ha hendt, og det er også vanskelig å vite hvor sterkt redusert 

risikoen for ulykker ville ha blitt. Men jeg finner at den usikkerhet som her må 

herske, må gå ut over jernbanen, som har utvist den klanderverdige passivitet. 

Det kan iallfall ikke legges til grunn at påtale og innberetning som nevnt – en 
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ordning jernbanen selv har foreskrevet som et ledd i sikkerheten – ville vært 

uegnet til å redusere risikoen for ulykker. – Var forholdet blitt påtalt og 

innrapportert, er det meget mulig at det ville bli truffet tiltak for å redusere faren, 

f.eks. ved at grindene av den bruksberettigede ble låst, eller ved at han tok 

spørsmålet om lukking opp med dem som han visste pleide å bruke 

planovergangen, eller eventuelt ved tiltak truffet etter en vurdering på høyere 

hold innen Statsbanene" (s. 471, min uthev.). 

 

Denne dommen gjelder tingsskade, men har dannet grunnlag for senere praksis om 

omvendt bevisbyrde, særlig når det gjelder rene formuestap. Begrunnelsen for å la 

usikkerheten om det alternative hendelsesforløp gå ut over skadevolder, synes 

utelukkende å bygge på skadevolders "klanderverdige passivitet". Etter min mening går 

Høyesterett her relativt langt i å la regler om omvendt bevisbyrde være avgjørende for 

vurderingen av kravet til årsakssammenheng, idet det må anses som meget usikkert om 

manglende påtale av brudd på plikten til å holde grinder lukket kan sies å stå i 

årsakssammenheng med senere påkjørsler av kyr.  

 

Allikevel kan det se ut til at Høyesteretts uttalelser om omvendt bevisbyrde i 

Kvigedommen har fått betydning for etterfølgende rettspraksis. Høyesterett fant også 

grunn til å anvende regler om omvendt bevisbyrde i Spaniahusdommen, jf. Rt. 1996 s. 

1718. Saken gjaldt spørsmålet om en bank kunne holdes erstatningsansvarlig i 

forbindelse med forskuddsbetaling for tomt i Spania, idet pengeoverføringen skjedde 

uten at det ble stilt bankgaranti mot selgers mislighold slik kjøper hadde forutsatt. 

 

Høyesterett kom til at banken hadde misligholdt kontrakten ved å velge en bankgaranti 

som var uforenelig med en korrekt utførelse av oppdraget. Banken hevdet at det uansett 

ikke hadde oppstått noe tap som stod i årsaksforhold til den manglende bankgarantien, 

fordi utviklingen uansett ville blitt den samme, selv om banken hadde handlet aktsomt. 

Førstvoterende bemerket at banken ikke kunne høres med dette, fordi "… det ikke er 

gitt at utviklingen ville blitt den samme" (s. 1725). Videre uttalte førstvoterende med 

tilslutning fra de øvrige dommere: 
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"Jeg legger til: Når banken til sitt forsvar påberoper seg at skaden også ville ha 

oppstått under alternative og hypotetiske hendelsesforløp som banken ikke ville 

være ansvarlig for, knytter det seg så stor usikkerhet til de alternative forløp at 

usikkerheten må gå utover banken, jf. også Rt. 1984 s. 466, som bygger på et 

tilsvarende syn" (s. 1725).  

 

Også i Rt. 1998 s. 186 (SR-bank) kom Høyesterett til at det var grunnlag for omvendt 

bevisbyrde. Saken gjaldt tvist om tvangssalg av eiendom pantsatt som sikkerhet for 

tredjemanns gjeld. Banken hadde sagt opp låneforholdet med debitor og tiltrådt og 

realisert sikkerhet som debitor hadde stilt. Spørsmålet var om banken dermed hadde 

opptrådt rettsstridig og erstatningsbetingende overfor debitor, hvilket kunne medføre at 

bankens restfordring var falt bort og dermed ikke kunne søkes dekket av 

tredjemannspantet. Høyesterett kom til at det var en "… rettsstridig selvtekt fra bankens 

side som fant sted" (s. 192). Spørsmålet var om bankens rettsstridige handlemåte 

påførte skadelidte et tap. Førstvoterende fant at det var en del momenter som talte for at 

leieretten under enhver omstendighet ville gått tapt. Om reglene for omvendt 

bevisbyrde uttalte førstvoterende: 

 

"Jeg mener at i en slik situasjon som vi står overfor her, der banken har opptrådt 

rettsstridig og erstatningsbetingende og der låntaker har tapt en investering, bør 

banken være erstatningsansvarlig med mindre det må fastslås at tapet hadde 

kommet allikevel, jf. slik om hypotetiske og alternative tapsmuligheter, Rt. 1984 

s. 466 og Rt. 1996 s. 1718. Bevisbyrden vil kunne påvirkes av de subjektive 

forhold" (s. 192). 

 

Etter en konkret vurdering av de bevis som talte for de ulike alternative 

hendelsesforløp, kom Høyesterett til "… å måtte legge til grunn at bankens handlinger 

har påført Hotel Plan tap" (s. 193). Etter min mening kan det reises spørsmål om 

Høyesterett i det hele tatt har behov for å anvende bevisbyrderegler her. På bakgrunn av 

førstvoterendes grundige vurdering av det som taler for de enkelte alternative 

hendelsesforløp, kan det reises spørsmål om dette i realiteten ble løst ut fra hva som 

fremstod som mest sannsynlig, og at henvisningen til reglene om omvendt bevisbyrde i 

Kvigedommen og Spaniahusdommen, kun tjente som et støtteargument. Særlig måten 
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førstvoterende konkluderer på gir inntrykk av at henvisningen til reglene om omvendt 

bevisbyrde tjente som et støtteargument: "Jeg finner under disse forhold å måtte legge 

til grunn at bankens handlinger har påført Hotel Plan tap" (s. 193, min uthev.). 

Uttalelsen indikerer at det var skadelidtes alternative hendelsesforløp som fremstod som 

mest sannsynlig. Hvis dette er tilfelle, er det ingen grunn til å begrunne resultatet med 

en henvisning til reglene om omvendt bevisbyrde. 

 

Dette synes også å være tilfelle i Investadommen, inntatt i Rt. 2000 s. 679. Avgjørelsen 

gjelder spørsmålet om en bank kunne holdes erstatningsansvarlig for mangelfull 

finansiell rådgivning. Førstvoterende, med tilslutning fra de øvrige dommere, kom til at 

banken ikke hadde opptrådt tilstrekkelig aktsomt i sin rådgivning overfor Nordby og 

Ideal Eiendom. Særlig fremhevet førstvoterende bankens manglende aktiviteter for å ha 

et selvstendig grunnlag for sine plasseringsråd om Investa overfor sine kunder. 

Spørsmålet var om  

 

"… det hadde påvirket utviklingen dersom DnB Fonds hadde foretatt egne 

analyser av Investa. DnB hevder at en slik analyse ikke ville ha frembragt noe 

som kunne skape tvil om Investas kredittverdighet. Vi står her overfor den type 

hypotetiske begivenhetsforløp der banken må bære bevisbyrden for den 

usikkerhet som knytter seg til det alternative forløpet, jf. Rt. 1996 s. 1718. Jeg 

kan ikke se at banken har oppfylt en slik bevisbyrde. Jeg nevner at flere analyser 

av Investa – den eldste fra 10. mars 1991 og foretatt av DnBs kredittavdeling – 

er gjort kjent for Høyesterett. Disse indikerer, om enn i varierende grad, at 

Investa innebar en høyere risiko enn det Nordby hadde satt som ramme for sin 

investering i det korte pengemarked" (s. 689, min uthev.). 

 

Førstvoterende gikk videre og pekte på en rekke forhold som tilsa at en selvstendig 

analyse fra DnB Fonds side ville bragt klarhet i at en investering i Investa innebar en 

høyere risiko enn det Nordby hadde forutsatt (s. 689-690). Det kunne derfor "… ikke 

anses motbevist at en faglig høyt kvalifisert analyse fra DnB Fonds’ side også ville 

konkludert med at utlån til Investa innebar en risiko som var markert høyere enn 

innskudd i bank …" (s. 690). Denne begrunnelsen gir inntrykk av at spørsmålet 



 38 

avgjøres på grunnlag av hva som fremstod som mest sannsynlig, og at det således ikke 

var nødvendig å trekke inn betraktninger om omvendt bevisbyrde.  

 

Dette var ikke tilfelle i Fearnley Fonds-dommen, inntatt i Rt. 2003 s. 400, hvor 

Høyesterett uten noen nærmere vurdering av hva som fremstod som mest sannsynlig, la 

til grunn at usikkerheten om det alternative hendelsesforløp måtte gå ut over 

skadevolder (avsnitt 49).
97

  

 

Den rettspraksis som her er gjengitt, viser at reglene om omvendt bevisbyrde har stor 

praktisk betydning, og at Eckhoffs avvisning av behovet for bevisbyrderegler ikke kan 

opprettholdes.
98

 Spørsmålet er om vi her går mot en hovedregel der usikkerhet knyttet 

til det alternative hendelsesforløp går ut over skadevolder, eller om det må foretas en 

konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Lødrup gir inntrykk av at det som regel må 

anvendes omvendt bevisbyrde der det er usikkerhet knyttet til det alternative 

hendelsesforløp.
99

 Andre forfattere av juridisk litteratur mener at det "i noen tilfeller" er 

grunnlag for dette.
100

 Utviklingen i rettspraksis gir inntrykk av at dette har karakter av 

en hovedregel, særlig tatt i betraktning Fearnley Fonds-dommen, der det legges til 

grunn uten noen nærmere begrunnelse enn henvisning til Investadommen og 

Spaniahusdommen.  

 

Spørsmålet er om Konkurranseklausuldommen, inntatt i Rt. 2007 s. 817, gir grunnlag 

for et mer nyansert bilde. Saken gjelder en arbeidsgivers krav mot en tidligere 

arbeidstaker som følge av brudd på en konkurranseklausul. For Høyesterett var saken 

begrenset til behandling av to bestemte rettsanvendelsesspørsmål, hvorav det ene var 

"… om lagmannsretten under spørsmålet om årsakssammenheng har anvendt reglene 

om bevisbyrden på en riktig måte" (avsnitt 34). På generelt grunnlag uttalte 

førstvoterende:  

 

                                                 

97
 Se omtale av denne dommen ovenfor i avsnitt 2.2.2.  

98
 Se Rt. 2007 s. 817 (Konkurranseklausuldommen) og Robberstad 2011 s. 67.  

99
 Se Lødrup 2009 s. 357. 

100
 Se Nygaard 2000 s. 527 flg. og Robberstad 2011 s. 78. 
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"Det kan være forbundet med usikkerhet å ta stilling til et slikt hypotetisk 

hendelsesforløp. Der det oppstår tvil, vil prinsipper for bevisbyrde kunne bli 

avgjørende.  

 

Rettspraksis har lagt til grunn at spørsmålet om det foreligger erstatningsmessig 

årsakssammenheng, må avgjøres ut fra hva som finnes mest sannsynlig. Hvis det 

er tvil om dette, må bevisbyrden påhvile skadelidte. Som jeg skal komme tilbake 

til, kan det etter omstendighetene gjøres unntak fra denne hovedregelen" (avsnitt 

38 og 39, mine uthev.).  

 

Lagmannsretten hadde kommet til at skadelidte måtte bære risikoen for den tvil som 

knyttet seg til det alternative hendelsesforløpet. Skadelidte anførte at lagmannsrettens 

rettsanvendelse var uriktig. Om dette uttaler Høyesterett: 

 

"Etter min mening er dette riktig rettsanvendelse. Jeg er enig med den ankende 

part i at det kan være grunnlag for å fravike utgangspunktet dersom skadevolder 

har gjort seg skyldig i sterkt klanderverdige forhold. I den foreliggende sak har 

imidlertid lagmannsretten beskrevet As forhold slik:  

 

«Selv om A skulle anses for å ha vært i god tro, har han opptrådt uaktsomt.» 

 

Formuleringen er i enkelte henseender uklar, men jeg leser den slik at As 

subjektive forhold i hvert fall ikke er mer graverende enn vanlig uaktsomhet. 

Denne vurderingen er Høyesterett bundet av. As subjektive forhold kan da ikke 

gi grunnlag for å snu bevisbyrden.  

 

Jeg finner heller ikke andre holdepunkter i saken for å snu bevisbyrden. 

Riktignok er det i enkelte avgjørelser lagt til grunn at skadevolder har 

bevisbyrden dersom det anføres at skaden uansett ville ha inntrådt av andre 

årsaker enn den handling skadevolderen er ansvarlig for. De fleste av disse 

sakene gjelder personskader, jf. Rt. 2001 s. 320 og Rt. 2003 s. 338 med videre 

henvisninger, men det finnes også enkelte liknende avgjørelser om formuestap, 

jf. Rt. 1996 s. 1718 og Rt. 1998 s. 186. I den foreliggende sak er det imidlertid 
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meget nær sammenheng mellom As erstatningsbetingende handling og det 

anførte alternative hendelsesforløp. Jeg kan under disse omstendighetene ikke 

se at den nevnte rettspraksis er sammenlignbar" (avsnitt 45-47, mine uthev.).   

 

Dommen gir ikke grunnlag for å si at Høyesterett har "snudd" når det gjelder spørsmålet 

om omvendt bevisbyrde for det alternative hendelsesforløp. Uttalelsene kan tyde på at 

det her skjer en korrigering av utgangspunktet, og en nyansering av når det er grunnlag 

for å anvende regler om omvendt bevisbyrde. 

 

Førstvoterende i Konkurranseklausuldommen angir at tvil om det alternative 

hendelsesforløp som hovedregel går ut over skadelidte. Dette synes til en viss grad å 

korrigere den praksis som utviklet seg frem til dommen om Fearnley Finans i Rt. 2003 

s. 400, der det ble gitt inntrykk av at hovedregelen var at tvilen om det alternative 

hendelsesforløp må gå ut over skadevolder.
101

  

 

I Konkurranseklausuldommen skjer det også en nyansering av grunnlaget for å operere 

med unntak fra denne hovedregelen. I de tilfeller skadevolders handlinger er utslag av 

sterkt klanderverdige handlinger, kan det være grunnlag for å anvende regler om 

omvendt bevisbyrde uavhengig av nærheten mellom de erstatningsbetingende 

handlinger og det anførte alternative hendelsesforløpet.
102

 Det kan spørres om det i 

disse tilfeller er slik at det uten videre anvendes regler om omvendt bevisbyrde eller om 

dette beror på en konkret vurdering i den enkelte sak. Etter min mening gir 

Konkurranseklausuldommen inntrykk av at det beror på en konkret vurdering i den 

enkelte sak, jf. førstvoterendes uttalelse om "… at det kan være grunnlag for å fravike 

utgangspunktet dersom skadevolder har gjort seg skyldig i sterkt klanderverdige 

forhold" (avsnitt 45), slik at det ikke uten videre innebærer at bevisbyrden skal snus 

selv om skadevolders handlinger er utslag av sterkt klanderverdige forhold.  

                                                 

101
 Se Perland 2009 s. 797. Se også Rt. 2007 s. 1370 (Prolapsdommen) i avsnitt 36, som gir støtte til 

oppfatningen om at det har skjedd en korrigering av utgangspunktet på dette punkt.  

102
 Hva som ligger begrepet sterkt klanderverdige forhold, må vurderes konkret i den enkelte sak. Det må 

nok foreligge et betydelig avvik fra det som kan anses som aktsom opptreden for at vilkåret skal være 

oppfylt. Grensen mellom klanderverdige forhold og sterkt klanderverdige forhold kan uansett ikke 

trekkes opp på generelt grunnlag.  
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I de tilfeller skadevolders erstatningsbetingende handlinger ikke er utslag av sterkt 

klanderverdige handlinger, men et utslag av vanlig uaktsomhet, må det tas stilling til 

hvor nær sammenheng det er mellom de erstatningsbetingende handlinger og det 

alternative hendelsesforløp som er anført. Konkurranseklausuldommen gir inntrykk av 

at det liten grunn til å anvende regler om omvendt bevisbyrde når det er en "nær 

sammenheng" mellom disse.  

 

Spørsmålet er hva som ligger i førstvoterendes formulering om "nær sammenheng 

mellom … [skadevolders] erstatningsbetingende handlinger og det anførte alternative 

hendelsesforløpet" (avsnitt 47). Hvilken betydning har denne uttalelsen utover den 

konkrete saken som var oppe til behandling i Rt. 2007 s. 817? Og hvordan skal denne 

uttalelsen forstås når det skal ta stilling til spørsmålet om omvendt bevisbyrde i saker 

om investeringsrådgivers erstatningsansvar? For å ta stilling til disse spørsmålene må 

det blant annet sees nærmere på hva som var de ansvarsbetingende handlinger og det 

anførte alternative hendelsesforløpet i Konkurranseklausuldommen. I den sammenheng 

er det nødvendig å gå litt nærmere inn på faktum i saken.  

 

X Gruppen AS gikk til søksmål mot en av sine tidligere arbeidstakere (omtalt i dommen 

som A) med krav om erstatning for det tap selskapet hadde lidt ved å miste en av sine 

kunder, ISS Norway AS. A hadde i strid med konkurranseklausulen påtatt seg oppdrag 

for ISS Norway AS. For Høyesterett var det rettskraftig avgjort at A ved å påta seg dette 

oppdraget hadde brutt konkurranseklausulen og således opptrådt erstatningsbetingende 

uaktsomt. Det var også på det rene at X Gruppen AS hadde lidt et økonomisk tap som 

følge av at selskapet mistet ISS Norway AS som kunde. A anførte at X Gruppen AS, i 

et alternativt hendelsesforløp, uansett ville mistet ISS Norway AS som kunde fordi han 

og en annen ansatt hadde sluttet i selskapet.  

 

Høyesteretts formulering om "nær sammenheng" knytter seg således til at det var en 

nær sammenheng mellom det forhold at A påtok seg oppdrag for ISS Norway AS, og at 

ISS Norway AS uansett ville avsluttet kundeforholdet fordi A sluttet i X Gruppen AS. 

Formuleringen om "nær sammenheng" må nok forstås slik at både de 

erstatningsbetingende handlinger og det anførte alternative hendelsesforløp knytter seg 
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til at A avsluttet sitt arbeidsforhold i X Gruppen AS. I en situasjon der A hadde anført at 

X Gruppen AS hadde mistet ISS Norway AS som kunde på grunn av forhold som ikke 

hadde hatt tilknytning til avslutningen av hans arbeidsforhold, er det nærliggende å tro 

at det ikke ville vært "nær sammenheng" mellom de erstatningsbetingende handlinger 

og det anførte alternative hendelsesforløp. Hvis A for eksempel hadde anført at X 

Gruppen AS uansett hadde mistet ISS Norway AS på grunn av helt andre årsaker som 

ikke står i forbindelse med As avslutning av arbeidsforholdet, ville det neppe vært "nær 

sammenheng" mellom de erstatningsbetingende handlinger og det anførte alternative 

hendelsesforløp i denne saken. Spørsmålet om omvendt bevisbyrde kunne da stilt seg 

annerledes.   

 

Det er vanskelig å si noe om hvilken betydning formuleringen av "nær sammenheng" 

har for gjeldende rett om grunnlaget for omvendt bevisbyrde knyttet til det alternative 

hendelsesforløp i saker om investeringsrådgivers erstatningsansvar. 

Konkurranseklausuldommen gir inntrykk av at den praksis som utviklet seg forut for 

dommen må nyanseres. Hvorvidt det er grunnlag for å overføre kriteriet om "nær 

sammenheng" til vurderingen av grunnlaget for omvendt bevisbyrde i saker om 

investeringsrådgivers erstatningsansvar løses best gjennom en analyse av konkrete 

typetilfeller.
103

  

2.3.5 Oppsummering 

Vurderingen av årsakssammenheng og økonomisk tap kan by på store bevismessige 

utfordringer. Dette setter store krav til partene i en tvist om erstatningsansvaret for 

investeringsrådgivere og den dommer som skal ta stilling til hvilket hendelsesforløp 

som skal legges til grunn for vurderingen. Etter min mening bør partene i slike saker 

legge betydelig vekt på å "føre bevis" for å understøtte hypotesen knyttet til det 

alternative hendelsesforløpet. I fravær av slik bevisførsel, eller i tilfeller der det er 

vanskelig å vite hvordan situasjonen ville ha utviklet seg, kan dommeren søke 

veiledning i regler om omvendt bevisbyrde. Konkurranseklausuldommen medfører 

                                                 

103
 Se særlig avsnitt 5.5 nedenfor, der det foretas en konkret vurdering av hvem tvilen skal gå utover når 

to alternative hendelsesforløp fremstår som like sannsynlige.  
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imidlertid at det er relativt stor usikkerhet knyttet til hvem bevisbyrden skal gå utover i 

de tilfeller dommeren er i tvil om hva som fremstår som mest sannsynlig. 

 Sammenfatning og veien videre 2.4

Denne gjennomgangen av rammene for ansvarsvurderingen har forhåpentligvis gitt et 

klarere bilde av hvordan man skal gå frem for å vurdere om investeringsrådgiver kan 

holdes ansvarlig for de tap en kunde påstår å ha blitt påført som følge av mangelfull 

investeringsrådgivning. Særlig for å fastlegge det nærmere innholdet i kravet til god 

forretningsskikk for investeringsrådgivere, og å illustrere hvordan man foretar 

vurderingen av årsakssammenheng og økonomisk tap, er det behov for å illustrere 

ansvarsvurderingen gjennom en analyse av enkelte typetilfeller. I det følgende vil det 

presenteres ulike praktisk viktige typetilfeller og vurderes hvorvidt investeringsrådgiver 

kan holdes erstatningsansvarlig. Analysen av typetilfeller er naturligvis ikke 

uttømmende, men det er søkt å bruke eksempler som berører sentrale verdipapirrettslige 

pliktregler og som antas å være praktisk viktige.   

 

Det faktum at en kunde er skuffet over investeringens utvikling, innebærer ikke 

nødvendigvis at det foreligger et økonomisk tap som investeringsrådgiver skal bære. 

Som utgangspunkt er det kunden som bærer risikoen for hvordan investeringen utvikler 

seg.
104

 Imidlertid er det kundens skuffede forventninger som reiser spørsmål om det er 

grunnlag for å fravike utgangspunktet om investors egenrisiko.  

 

Én av aktørene det kan være aktuelt å vurdere ansvar for, er investeringsrådgiveren.
105

 

For å vurdere om det er grunnlag for å holde investeringsrådgiver ansvarlig, må det 

                                                 

104
 Utgangspunktet blir da at kunden ikke kan holde andre ansvarlige for eventuelle tap som oppstår med 

mindre foreligger forhold som gjør det aktuelt å overføre denne risikoen til andre. Dette prinsippet om 

investors egenrisiko kommer klart til uttrykk i rettspraksis. Se Rt. 1915 s. 265, LB-2010-176553 

(Røeggen – ikke rettskraftig), LB-2010-47352 (Lognvik – ikke rettskraftig), LF-2010-16348 (Tvete 

Holding), Oslo tingretts dom 15. februar 2011 (Fosaas), Oslo tingretts dom 24. januar 2011 (Aquador 

Boats AS), Oslo tingretts dom 25. mai 2010 (ING – ikke rettskraftig) og Sør Trøndelag tingretts dom 5. 

mars 2010 (Tab Invest).     

105
 Det kan også tenkes ansvar for andre typer verdipapirforetak, herunder tilretteleggere, selgere og 

formidlere. Oppgaven her er imidlertid avgrenset til å gjelde investeringsrådgivers ansvar, se kapittel 1.  
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vurderes konkret om investeringsrådgiveren har begått feil under 

investeringsrådgivningen overfor kunden og om investeringsrådgiveren dermed kan sies 

å ha brutt handlenormen for investeringsrådgivere. 

 

Brudd på handlenormen er ikke nødvendigvis tilstrekkelig til å pålegge 

investeringsrådgiver erstatningsansvar. Et eventuelt erstatningsansvar for 

investeringsrådgiver betinger at det også foreligger et økonomisk tap som står i 

årsakssammenheng med normbruddet. Som påpekt ovenfor, går vurderingen av 

årsakssammenheng og økonomisk tap ut på det samme; hvorvidt et alternativt 

hendelsesforløp ville stilt kunden i en bedre stilling enn den som faktisk oppstod.  Et 

økonomisk tap – i erstatningsrettslig forstand – foreligger dersom det er en differanse 

mellom resultatet av faktiske utviklingen i investeringen, og resultatet av et hypotetiske 

alternativt hendelsesforløp der det ikke foreligger brudd på handlenormen.   
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DEL II: TYPETILFELLER 

3 Typetilfelle: Feil i det faktiske informasjonsgrunnlaget 

 Innledning 3.1

Informasjon spiller en sentral rolle ved investering i finansielle instrumenter.
106

 Denne 

skal blant annet sette kunden "… i stand til å fatte en informert investeringsbeslutning", 

jf. vphl. § 10-11 annet ledd siste punktum. En forutsetning for at kunder skal kunne 

fatte informerte investeringsbeslutninger, er at den informasjonen de mottar, er riktig.  

 

Spørsmålet er når mangler i kundens informasjonsgrunnlag medfører erstatningsansvar 

for investeringsrådgiver. I dette kapittelet skal det gjennom en analyse av et typetilfelle 

vurderes hvorvidt mangler ved faktiske opplysninger kan føre til erstatningsansvar for 

investeringsrådgiver. I kapittel 4 nedenfor skal det vurderes hvorvidt mangler ved 

prognoser kan føre til erstatningsansvar for investeringsrådgiver. Bakgrunnen for 

inndelingen mellom faktiske opplysninger og prognoser, er at det går et viktig skille 

mellom de to ulike grupper av opplysninger.
107

 

 

Før den konkrete behandlingen av typetilfeller vil det behandles enkelte spørsmål som 

er felles for feil ved faktiske opplysninger og feil ved prognoser.   

 Generelt om informasjonsmangler 3.2

3.2.1 Innledning 

Informasjonsmangler er ikke noe spesielt for investeringer i kapitalmarkedene. Dette er 

et tema som er velkjent blant annet fra kontraktslovgivningen. Formålet her er 

imidlertid å peke på de spesielle trekk som gjør seg gjeldende ved informasjonsmangler 

knyttet til investeringsrådgivning.  

 

                                                 

106
 Jf. NOU 1996: 2 avsnitt 2.3. Se også Perland 2009 s. 216 flg.   

107
 Se nærmere om skillet mellom faktiske opplysninger og prognoser i avsnitt 3.2.2 nedenfor.  
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For det første er spørsmålet hvilken betydning skillet mellom faktiske opplysninger og 

prognoser har for vurderingen av hvorvidt det foreligger en informasjonsmangel 

(avsnitt 3.2.2). For det andre er investeringsrådgivers informasjon til kunden ofte bare 

en del av det totale informasjonsgrunnlag kunden har for sin investeringsbeslutning. 

Dette reiser spørsmål om betydningen av det øvrige informasjonsgrunnlaget i relasjon 

til investeringsrådgiverens ansvar for opplysningssvikt (avsnitt 3.2.3). I forlengelsen av 

dette vil det foretas en vurdering av om investeringsrådgiverens erstatningansvar kan 

være subsidiært i tilfeller der flere aktører er erstatningsansvarlige for samme tap på 

selvstendig grunnlag (avsnitt 3.2.4). For det tredje må det trekkes opp noen prinsipper 

for bedømmelsen av når det foreligger en informasjonsmangel (avsnitt 3.2.5).   

3.2.2 Skillet mellom prognoser og opplysninger om faktiske forhold 

Som nevnt innledningsvis er det et grunnleggende skille mellom opplysninger om 

faktiske forhold og opplysninger om fremtidsutsikter.
108

 Bakgrunnen for dette skillet er 

at opplysninger om faktiske forhold er mer sikre enn opplysninger om fremtiden, som i 

større grad bærer preg av usikkerhet.
109

 Spørsmålet er hvilken betydning dette får for 

vurderingen av informasjonsmangler.  

 

At det eksisterer et slikt skille, kan utledes fra rettspraksis. I Rt. 1915 s. 265 var 

spørsmålet om en aksjetegning var ugyldig som følge av informasjonsmangler. Selv om 

dommen omhandler ugyldighet, har uttalelsene om informasjonsmangler også 

betydning for investeringsrådgivers erstatningsansvar for mangelfulle opplysninger. 

Førstvoterende fant grunn til å trekke et prinsipielt skille mellom opplysninger av 

faktisk karakter og opplysninger om fremtidsutsikter: 

 

"Tegnerne har ingen pligt til paa forhaand selvstændig at granske, om 

oplysningerne er stemmende med det virkelige forhold. De er berettiget til at 

stole paa, at saa er tilfældet, og til at bygge sin tegning utelukkende paa den i 

                                                 

108
 Se Kristin Normann Aarum, Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper, Oslo 1994 s. 435 

flg., Catarina af Sandberg, Prospektansvaret, Rungsted 2001 s. 385 flg., Viggo Hagstrøm, "Det 

offentliges ansvar for feilaktig informasjon" i Festskrift til Carl August Fleischer, Oslo 2006 s. 217-224 

(s. 217), Amund Bjøranger Tørum, Direktekrav, Oslo 2007 s. 506 og Perland 2009 s. 284 flg.  

109
 Se Perland 2009 s. 284. 
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indbydelsen givne fremstilling av foretagendets grundlag. Viser det sig derfor, at 

indbydelsen og dermed ogsaa det foretagende, til hvilket den søker det tegnende 

publikums støtte, bygger paa et i faktisk henseende urigtig grundlag, er 

aktietegningen ikke bindende for tegnerne. Noget andet vil regelmæssig gjælde 

om de slutninger for foretagendets lønsomhet, som innbyderne mener at kunne 

bygge paa et i indbydelsen aapent og korrekt fremstillet grundlag. Slutningerne 

faar det regelmæssig bli tegnernes sak at kontrolere og kritisere. Griper de feil i 

denne kritik og som følge derav tegner aktier i et foretagende, som tilslut viser 

sig mislykket, maa de skuffede forvetninger gaa ut over dem selv som over 

indbyderne selv. Men for rigtigheten av det faktiske grundlag, paa hvilket disse 

slutninger er bygget, er indbyderne ansvarlig. Svigter det, er tegnerne berettiget 

til at erklære tegningen uforbindende for sig og træde tilbake" (s. 266, mine 

uthev.). 

 

Dommen gir grunnlag for å oppstille et skille mellom faktiske opplysninger og 

slutninger om foretakets lønnsomhet. Når det gjelder faktiske opplysninger, må 

tegnerne kunne bygge på at disse er korrekte. Men når det gjelder slutninger om 

foretakets lønnsomhet, er det tegnernes eget ansvar å kontrollere og kritisere. 

Tilsvarende skille kan utledes fra Rt. 1994 s. 1430, som gjelder advokaters 

erstatningsansvar for rådgivning om forlik. Førstvoterende, med tilslutning fra de øvrige 

dommere, fremhevet at det "… er usikkerhet – større eller mindre – om hva sakens 

utfall ville blitt ved en rettsavgjørelse", og at "[p]rosessrisikoen vil også på faglig 

grunnlag ofte vurderes forskjellig av kyndige jurister" (s. 1435). Etter førstvoterendes 

oppfatning måtte disse forhold "… ha stor betydning for spørsmålet om en 

prosessfullmektigs ansvar for rådgivning under forliksforhandlinger" (s. 1436). 

 

Begrunnelsen for å operere med et skille mellom faktiske opplysninger og opplysninger 

om fremtidsutsikter er at dette får betydning for hvilke berettigede forventninger 

skadelidte kan bygge på opplysningene.
110

 Det er større grunn til å bygge berettigede 

forventninger på opplysninger om faktiske forhold enn om opplysninger om 

fremtidsutsikter, som etter sin natur er usikre. 

                                                 

110
 Se Jan-Ove Færstad, Erstatningsansvar for villedende informasjon, Bergen 2011 s. 314. 
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Selv om det kan trekkes et skille mellom opplysninger om faktiske forhold og 

opplysninger om fremtidsutsikter, er ikke skillet alltid like klart. I opplysninger om 

fremtidsutsikter inngår det blant annet opplysninger om faktiske forhold. Konsekvensen 

av dette er at det i vurderingen av ansvaret for opplysninger om fremtidsutsikter må 

skilles mellom årsakene til feil ved slike opplysninger.
111

 Til dette kommer at 

investeringsrådgiver til en viss grad plikter å opplyse kunden om den usikkerhet som 

knytter seg til usikre opplysninger.
112

 

 

Hvordan dette skillet får betydning for investeringsrådgivers ansvar for 

informasjonsmangler, skal belyses gjennom en analyse av to typetilfeller, hvor det 

foreligger feil om henholdsvis faktiske opplysninger (kapittel 3) og opplysninger om 

fremtidsutsikter (kapittel 4).    

3.2.3 Forholdet til kundens øvrige informasjonsgrunnlag  

Ved vurderingen av om det foreligger informasjonsmangler knyttet til den 

informasjonen kunden mottar fra investeringsrådgiver, må det tas hensyn til at kunden 

også mottar opplysninger om de ulike finansielle instrumenter fra andre kilder enn 

investeringsrådgiver. Kunden kan for eksempel også motta informasjon om de enkelte 

finansielle instrumenter fra utsteder, tilrettelegger, formidler og selger av et finansielt 

instrument. At kunden mottar informasjon fra andre aktører, kan få betydning for 

vurderingen av om det foreligger en informasjonsmangel. Når man skal ta stilling til om 

det foreligger en informasjonsmangel, må man også ta i betraktning den informasjonen 

kunden har fått fra andre aktører. Dette kan innebære at selv om investeringsrådgiver 

har gitt informasjon som er mangelfull, kan det enten være rettet opp eller utfylt i det 

øvrige informasjonsgrunnlaget. For å kunne vurdere ansvaret for investeringsrådgiver 

isolert, forutsettes det i det følgende at kunden kun mottar informasjon om det enkelte 

finansielle instrument fra investeringsrådgiver.  

 

                                                 

111
 Se nærmere om dette i kapittel 4 nedenfor, se særlig avsnitt 4.3. 

112
 Se Langsted 2004 s. 187.  
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Videre må det tas hensyn til at informasjonen investeringsrådgiver gir til kunden i stor 

grad bygger på opplysninger fra andre aktører i verdipapirmarkedet. At 

investeringsrådgiverens informasjonsgrunnlag i stor grad bygger på opplysninger fra 

andre aktører, kan få betydning for vurderingen av investeringsrådgiverens ansvar, samt 

for ansvarsfordelingen mellom de ulike aktørene i verdipapirmarkedet. Som påpekt 

ovenfor skjer det en informasjonsflyt mellom de ulike aktørene i verdipapirmarkedet. 

Når det for eksempel gjelder utarbeidelsen av prospekt, er flere aktører delaktige i 

utformingen og distribusjonen av prospektet.
113

 Normalt deltar både utsteder og 

tilrettelegger i utarbeidelsen av prospektet. Til dette kommer at både formidlere av 

finansielle instrumenter og investeringsrådgivere ofte er delaktige i distribusjonen av 

prospekter ut til potensielle kunder. I de tilfeller informasjonsmangelen fra 

investeringsrådgiver kan spores tilbake til feil i prospektet, kan det tenkes at både 

utstederselskapet, tilrettelegger, formidler og investeringsrådgiver kan holdes ansvarlig. 

Dette reiser vanskelige spørsmål om skade voldt av flere, og ligger utenfor rammene for 

oppgaven her. I avsnittet nedenfor skal det undersøkes om investeringsrådgiverens 

ansvar i slike tilfeller kan være subsidiært når det forutsettes at flere aktører kan holdes 

erstatningsansvarlige for samme tap på selvstendig grunnlag.    

3.2.4 Kan investeringsrådgiverens ansvar være subsidiært? 

I dette avsnittet skal det undersøkes om kunden i enkelte tilfeller må rette 

erstatningskrav mot andre aktører i verdipapirmarkedet før et eventuelt erstatningskrav 

kan rettes mot investeringsrådgiver. Et eksempel kan bidra til å illustrere 

problemstillingen: 

 

Anta at det foreligger en opplysningssvikt i prospektet ved emisjon i et 

aksjeselskap som kunden har tegnet aksjer i. Det legges til grunn at 

investeringsrådgiveren har handlet erstatningsbetingende uaktsomt ved å unnlate 

å foreta nærmere undersøkelser om den feilaktige opplysningen i prospektet.
114

 

                                                 

113
 For prospektansvaret kan det vises til Sandberg 2001. 

114
 At investeringsrådgiver har en undersøkelsesplikt, og at han kan bli erstatningsansvarlig for 

manglende undersøkelser er neppe tvilsomt, se f.eks. Rt. 2000 s. 679 (Idealdommen), der DnB Fonds ble 

ansvarlig for manglende selvstendige analyser av Investa. Det må antas at investeringsrådgiverens 
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Videre legges det til grunn at tilrettelegger i emisjonen har handlet 

erstatningsbetingende uaktsomt ved ikke å sørge for at samme opplysning ble 

riktig i prospektet.
115

 Det forutsettes at kravene til årsakssammenheng og 

økonomisk tap er oppfylt i begge tilfeller, slik at hver av de to aktørene er 

erstatningsansvarlige overfor kunden for det samme økonomiske tap på 

selvstendig grunnlag.  

 

I et slikt tilfelle kan kunden holde hver av de to aktørene erstatningsansvarlig på 

selvstendig grunnlag for det tap han har lidt som følge av opplysningssvikten i 

prospektet.
116

 Spørsmålet er om kunden kan velge å holde investeringsrådgiver 

erstatningsansvarlig alene eller om han først må kreve erstatning av tilrettelegger for 

aksjeemisjonen. Dette kan sees på som et spørsmål om investeringsrådgiver hefter 

prinsipalt solidarisk eller subsidiært solidarisk i tilfeller der også andre ansvarssubjekter 

er erstatningsansvarlige for samme skade på selvstendig grunnlag.
117

 Løsningen kan 

dels utledes fra rettspraksis og dels fra skadeserstatningslovens bestemmelser om 

solidaransvar og regress.  

 

Utgangspunktet er at skadelidte kan velge hvem han vil kreve erstatning fra og at flere 

erstatningsansvarlige hefter prinsipalt solidarisk for samme skade, jf. skl. § 5-3 nr. 1 

første punktum.
118

 På bakgrunn av uttalelser i rettspraksis og juridisk teori kan det 

reises spørsmål om det kan oppstilles unntak fra denne hovedregelen, slik at skadelidtes 

valgrett i enkelte tilfeller må avskjæres.
119

 Som vi skal se nedenfor, har spørsmålet om 

                                                                                                                                               

undersøkelsesplikt kan utledes fra kravet til god forretningsskikk i vphl. § 10-11 flg. Jeg går ikke 

nærmere inn på utstrekningen av investeringsrådgiverens undersøkelsesplikt her.    

115
 Tilrettelegger kan bli erstatningsansvarlig overfor tegnere for manglende informasjon i prospekt, se 

Perland 2009 s. 166 flg. 

116
 Det forutsettes at kravene til ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap er oppfylt for 

hvert av ansvarssubjektene på selvstendig grunnlag.   

117
 Et vilkår for solidaransvar er det gjelder samme forpliktelse, se skl. § 5-3 nr. 1 første punktum, Ot.prp. 

nr. 60 (1980-1981) s. 46, Trygve Bergsåker, Pengekravsrett, 2. utgave, Oslo 2011 s. 136 og Bjarte 

Askeland, "Skadelidtes valgrett – perspektiver på Meglerdommen Rt 2005 s. 870", Norsk 

Forsikringsjuridisk Forenings Publikasjoner nr. 82, 2006 s. 1-35 (s. 11 flg.).   

118
 Se Bergsåker 2011 s. 136. 

119
 Se den høyesterettspraksis som omtales rett nedenfor.  



 51 

subsidiært solidaransvar oppstått fordi det er usikkert om skl. § 5-3 nr. 1 første punktum 

gjelder i tilfeller der en av de erstatningsansvarlige hefter på kontraktsrettslig grunnlag. 

For å vurdere hvorvidt det er grunnlag for å oppstille subsidiært solidaransvar, finner 

jeg grunn til å gå nærmere inn på den rettspraksis som foreligger.  

 

I en høyesterettsdom inntatt i Rt. 1997 s. 231 (Ditten-dommen) kom Høyesterett med en 

uttalelse om subsidiært ansvar. Enkelte forfattere av juridisk litteratur hevder at denne 

dommen kan tas til inntekt for subsidiært solidaransvar.
120

 Saken gjaldt et 

erstatningskrav fra en byggherre mot en rådgivende ingeniør for tap som følge av 

påstått uaktsom prosjektering og byggeledelse. Saken reiser blant annet spørsmål om 

forholdet mellom byggherrens krav mot byggelederen, og byggherrens krav mot 

entreprenøren.  

 

Kort fortalt var faktum i saken som følger: Ved bygging av en tunnel for kabler raste 

tunnelen sammen. Entreprenøren rettet skaden og krevet byggherren for 

tilleggsvederlag for rettingen. Byggherren innfridde størsteparten av tilleggsvederlaget 

fordi byggherren mente at prosjekteringen hadde vært for dårlig. I etterkant holdt 

byggherren den rådgivende ingeniøren ansvarlig for tilleggsvederlaget under henvisning 

til uaktsom prosjektering og byggeledelse.   

 

Høyesterett kom til at den rådgivende ingeniøren ikke kunne holdes 

erstatningsansvarlig for den geotekniske prosjekteringen (s. 239). Hva gjaldt den 

rådgivende ingeniørs ansvar overfor byggherren som byggeleder, var førstvoterende i 

tvil om byggelederens forsømmelse kunne "… sies å innebære et så uforsvarlig avvik 

fra det han overfor byggherren var forpliktet til, at det kan oppstå noen erstatningsplikt" 

(s. 241). Videre uttalte førstvoterende: 

 

"Før jeg går videre finner jeg grunn til å påpeke at byggelederens mulig ansvar i 

den foreliggende sak gjelder manglende kontroll med entreprenørens utførelse 

av byggearbeidene. Vi står her overfor en situasjon hvor skaden oppstår innenfor 

                                                 

120
 Se Askeland 2006 s. 22 og Stein Kleven, "Skadelidtes valgrett – perspektiver på meglerdommen av 

29.06.05", Norsk Forsikringsjuridisk Forenings Publikasjoner nr. 82, 2006 s. 1-5 (s. 5). 
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entreprenørens risikoområde, og hvor entreprenøren må gjenopprette den som 

ledd i sin oppfyllelse av kontrakten.  

 

Vi står således ikke overfor en situasjon hvor byggelederen på en uforsvarlig 

måte har påført byggherren tap som faller utenfor entreprenørens kontraktsplikt. 

I et slikt tilfelle vil byggherren kunne gå direkte på byggelederen og kreve 

erstatning. Dette vil regelmessig gjelde i den situasjon som har vært fremme i 

den foreliggende sak, hvor byggherren mener å ha et erstatningskrav mot en 

rådgivende ingeniør for skade forårsaket av uforsvarlig prosjektering" (s. 241, 

min uthev.).   

 

"Dersom det begås feil ved utførelsen av byggearbeidene, vil det være tale om 

skade som er entreprenørens egen risiko. Entreprenøren har i slike tilfeller en 

plikt overfor byggherren til å foreta nødvendig utbedring for å levere 

kontraktsmessig ytelse. Før byggherren har utnyttet sin rett til å kreve utbedring, 

har han ikke lidt noe tap og vil således ikke kunne kreve erstatning. Jeg finner på 

dette grunnlag at byggelederens erstatningsansvar etter kontrakten med 

byggherren må være subsidiært i forhold til den utbedringsplikt som 

entreprenøren har i henhold til de bestemmelser som jeg har nevnt" (s. 242, 

mine uthev.). 

 

Etter førstvoterendes oppfatning hadde ikke byggherren påvist at entreprenøren hadde 

"… oppfylt hele sin utbedringsplikt etter entreprenørkontrakten" (s. 242). Når 

byggherrens grunnlag for å kreve erstatning for tilleggsvederlaget – at byggelederen 

hadde opptrådt uaktsomt – ikke var holdbart, hadde byggherren "… ikke 

sannsynliggjort noe økonomisk tap som følge av den uaktsomhet som byggelederen 

påstås å ha utvist" (s. 243, min uthev.).  

 

Ditten-dommen kan neppe forstås som et eksempel på subsidiært solidaransvar. 

Dommen gir snarere inntrykk av at det ikke kunne sies å ha oppstått noe økonomisk tap. 

Rubriseringen av ansvaret som subsidiært, synes å være en henvisning til at 

byggelederen ikke kunne bli erstatningsansvarlig når entreprenøren hadde misligholdt 
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sine kontraktsforpliktelser.
121

 Når det ikke hadde oppstått noe økonomisk tap for 

byggherren, kan ikke førstvoterendes uttalelse om subsidiært erstatningsansvar sies å 

regulere situasjonen når to ansvarssubjekter er solidariske ansvarlige for samme skade, 

og avgjørelsen gir derfor ikke noe bidrag til løsningen av problemstillingen i avsnittet 

her.  

 

I en annen dom fra Høyesterett, inntatt i Rt. 2005 s. 870 (Meglerdommen), kom 

imidlertid spørsmålet om subsidiært ansvar på spissen. Spørsmålet var om et 

eiendomsmeglerforetak heftet prinsipalt solidarisk med selger for det økonomiske tap 

kjøper ble påført ved salg av en boligeiendom. Kjøper hadde et krav mot selger etter lov 

om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. Høyesterett fant 

ikke grunn til å ta stilling til om dette var et krav om prisavslag eller erstatning, fordi 

kjøpers krav mot megler uansett gjaldt det samme pengekravet (avsnitt 35). Megler 

gjorde gjeldende at kjøper pliktet å gå på selger etter avhendingslovas regler før kjøper 

gikk på megler med krav om erstatning. Med andre ord hevdet megleren at han heftet 

subsidiært for krav som selgeren også var ansvarlig for. Megleren hevdet videre at skl. 

§ 5-3 nr. 1 første ledd bare gjelder når flere er ansvarlige utenfor kontrakt, og at det 

kreves lovhjemmel for å holde megler prinsipalt solidarisk ansvarlig med selger (avsnitt 

36). Førstvoterende uttalte blant annet følgende på vegne av en enstemmig Høyesterett: 

 

"Straffelovens ikrafttredelseslov § 26 gjaldt samskyldnere utenfor kontrakt, og 

det er grunn til å anta at lovgiver tok sikte på samme anvendelsesområde ved 

overføring av bestemmelsen til skadeserstatningsloven. På den annen side 

gjelder det en tilsvarende ulovfestet solidaransvarsregel for kontraktsforhold, jf. 

blant annet Krüger: Pengekravsrett, 2. utgave 1984, side 83 flg. Når det således 

foreligger regler om solidaransvar både i og utenfor kontraktsforhold, kan jeg 

vanskelig se det annerledes enn at tilsvarende også må gjelde når kravet mot den 

ene gjelder ansvar i kontrakt og mot den andre ansvar utenfor kontrakt. Selv om 

forslaget til en regulering av meglers ansvar i § 3-10 i NOU 1987: 14 ikke ble 

                                                 

121
 Se Kåre Lilleholt, "Ditten-dom og subsidiært ansvar", i Rettsteori og rettsliv. Festskrift til Carsten 

Smith, 70 år, Oslo 2002 s. 543-552 (s. 545). 
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videreført, taler hensynet til skadelidte for at han fritt må kunne velge blant flere 

som hefter for det samme pengekravet" (avsnitt 40, mine uthev.). 

 

"Ankende part har vist til Rt. 1997 s. 231 (Ditten-dommen) og anført at også 

ansvaret i vår sak må være subsidiært solidarisk. Jeg er imidlertid enig med 

lagmannsretten i at den saken i en rekke henseender skiller seg fra vår sak. 

Dommen fra 1997 gjaldt tolkningen av NS 3401 og byggelederens ansvar 

overfor byggherren i et tilfelle der entreprenøren hadde utbedringsplikt" (avsnitt 

42). 

 

"Den ankende part har videre gjort gjeldende at meglers ansvar må være 

subsidiært fordi megler ikke har en lovfestet hjemmel for regress mot selger. Det 

er anført at skadeserstatningsloven § 5-3 nr. 2 ikke får anvendelse, og at det ikke 

foreligger noen tilsvarende hjemmel i lov eller avtale" (avsnitt 43).  

 

"Når skyldnere er solidarisk ansvarlige, er retten til regress et naturlig – og 

nødvendig – supplement, som gjør det mulig å plassere byrden der den bør være 

ut fra forholdet mellom de ansvarlige og omstendighetene for øvrig, uavhengig 

av hvem som tilfeldigvis tar ansvaret overfor skadelidte. Dette følger uttrykkelig 

av skadeserstatningsloven § 5-3 nr. 2, men en tilsvarende regressrett må etter 

min vurdering også være utgangspunktet ved solidaransvar utenfor 

erstatningsretten" (avsnitt 45, mine uthev.). 

 

"Jeg kan ikke se at det foreligger hensyn som taler for at meglerens ansvar bør 

være subsidiært i forhold til selgerens. Når en megler har utvist 

erstatningsbetingende uaktsomhet, kan jeg ikke se at det er avgjørende 

argumenter mot at han skal hefte prinsipalt solidarisk overfor kjøper" (avsnitt 

46, mine uthev.).  

 

Selv om Meglerdommen gjelder solidaransvar for eiendomsmegler og selger overfor 

kjøper, har nok førstvoterendes generelle uttalelser betydning utenfor den konkrete sak. 

For det første viser dommen at det er en nær sammenheng mellom reglene om 

solidaransvar og reglene om regress, slik at regress er "… et naturlig – og nødvendig – 
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supplement…" (avsnitt 45) til et prinsipalt solidaransvar.
122

 Et regressansvar gjør det 

"… mulig å plassere byrden der den bør være ut fra forholdet mellom de ansvarlige og 

omstendighetene for øvrig, uavhengig av hvem som ta ansvaret overfor skadelidte" 

(avsnitt 45). For det andre gir premissene relativt klart inntrykk av at det kan oppstilles 

en generell regel om solidaransvar, selv om ikke skl. § 5-3 nr. 1 første punktum skulle 

komme direkte til anvendelse. I de tilfeller to solidarskyldnere hefter på grunnlag av 

erstatning utenfor kontrakt, kommer skl. § 5-3 nr. 1 første punktum direkte til 

anvendelse, og de ansvarlige hefter solidarisk.
123

 Men også i tilfeller der begge hefter på 

kontraktsrettslig grunnlag, eller i tilfeller der én debitor hefter på kontraktsrettslige 

grunnlag og en annen på deliktsrettslig grunnlag, gjelder det som utgangspunkt en 

ulovfestet regel om solidaransvar. For det tredje gir førstvoterende uttrykk for at det er 

regressrett selv om man er utenfor området for skl. § 5-3 nr. 2.
124

 Det er unntakene fra 

regressretten som må særskilt begrunnes. Disse slutninger kan neppe sies å innebære en 

dramatisk endring i rettstilstanden.  

 

Askeland er imidlertid kritisk til dommen.
125

 Kritikken retter seg særlig mot to punkter 

ved dommens resultat. For det første mener Askeland at resultatet innebærer en "… 

ugrunnet flytting av en pengesum fra megler til selger" og at selger på denne måte 

oppnår ugrunnet berikelse.
126

 For det andre frykter Askeland "… at dommens resultat 

kan lede til en form for spekulasjon fra selgers side", slik at selger vil unnlate å opplyse 

om mangler til megler.
127

 Etter min mening vil meglers adgang til å søke regress hos 

megler hindre at selger oppnår en ugrunnet berikelse. At selger som en følge av 

dommen vil unnlate å opplyse megler om mangler ved eiendommen krysses av 

eiendomsmeglerens undersøkelsesplikt. Dersom megleren misligholder sin 

undersøkelsesplikt og på den måte påfører kjøper et økonomisk tap, kan dette neppe 

møtes med argumenter om subsidiært solidaransvar.   

                                                 

122
 Se også Lilleholt 2002 s. 549: "Dei grunnane som taler for subsidiært hefte, kan tala for at 

meskyldnaren skal ha regress dersom hefteforma er prinsipal". 

123
 Se Lilleholt 2002 s. 547. 

124
 Se også Lilleholt 2002 s. 549, som før Meglerdommen hevdet at "[e]in bør leggje til grunn at den 

medansvarlege ofte vil ha full regress mot hovudskyldnaren. Noko strengt krav til «heimel» for regress 

bør ikkje gjelde her meir enn elles". Færstad og Skjefstad synes å være kritiske til et alminnelig prinsipp 

om regress, se Færstad og Skjefstad 2008 s. 168 med videre henvisning til Askeland. Dette standpunktet 

til regressrett utenfor lovfestet område synes ikke å være i tråd med uttalelsene til Høyesterett i Rt. 2005 

s. 870 (Meglerdommen). 

125
 Se Askeland 2006 s. 1 flg.  

126
 Se Askeland 2006 s. 30. 

127
 Se Askeland 2006 s. 30. 
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Det som er mer interessant er de hensyn som ligger bak Høyesteretts argumentasjon. 

Særlig to hensyn ble fremhevet av førstvoterende. For det første fremhevet 

førstvoterende at "… hensynet til skadelidte [taler] for at han fritt må kunne velge blant 

flere som hefter for det samme pengekravet" (avsnitt 40).
128

 Hensynet til skadelidte er 

en av hovedbegrunnelsene bak reglene om solidaransvar. Et solidaransvar gir skadelidte 

større sjanse for å få dekket sitt tap. For det andre fremhevet førstvoterende at "[n]år en 

megler har utvist erstatningsbetingende uaktsomhet, kan jeg ikke se at det er avgjørende 

argumenter mot at han skal hefte prinsipalt solidarisk overfor kjøper" (avsnitt 46). 

Formuleringen gir inntrykk av en henvisning til prevensjons – og reparasjonshensyn. 

Dersom megleren ikke skulle hefte prinsipalt solidarisk, kunne dette medføre at 

eiendomsmeglere fikk mindre grunn til å overholde handlenormen for 

eiendomsmeglere. Videre er det naturlig at eiendomsmegler, når han har handlet 

erstatningsbetingende uaktsomhet, må være erstatningsansvarlig for det økonomiske tap 

som har oppstått som følge av hans handlinger, særlig når det ikke foreligger "… 

avgjørende argumenter …" (avsnitt 46) som taler i mot at eiendomsmegler hefter 

prinsipalt solidarisk med selger. 

 

For investeringsrådgiveres vedkommende, må utgangspunktet være at 

investeringsrådgiver hefter prinsipalt solidarisk med andre aktører i verdipapirmarkedet 

som er erstatningsansvarlige på selvstendige grunnlag for samme erstatningskrav. 

Spørsmålet er om det oppstilles unntak fra dette utgangspunktet fordi det finnes gode 

argumenter for at investeringsrådgiveren ikke skal hefte prinsipalt solidarisk med andre 

erstatningsansvarlige aktører.  

 

Teorien om subsidiært solidaransvar – som foreløpig ikke har fått gjennomslag i 

Høyesterett – synes å bygge på et rettssystematisk skille mellom ansvar i og utenfor 

kontrakt. Det kan i denne sammenheng være interessant å se på hva slags ansvar som 

kan gjøre seg gjeldende mellom aktørene på verdipapirmarkedet og den enkelte 

investor.  

 

                                                 

128
 Se tilsvarende i Lilleholt 2002 s. 551. 
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I førstehåndsmarkedet (f.eks. ved aksjeemisjoner), er det normalt ikke noe 

kontraktsforhold mellom tilrettelegger og kunden. Et erstatningansvar for tilrettelegger 

overfor kunden må nok derfor anses som et ansvar utenfor kontrakt.
129

 Som påpekt 

ovenfor er det uklart hvorvidt investeringsrådgiveres erstatningsansvar overfor kunden 

er et ansvar i eller utenfor kontrakt, mens det er rimelig klart at utsteder er 

erstatningsansvarlig overfor tegnerne på kontraktsrettslig grunnlag.
130

 Når tilrettelegger 

og investeringsrådgivere begge er erstatningsansvarlige overfor kunden for samme 

skade, er det neppe grunnlag for subsidiært solidaransvar for investeringsrådgiver. 

Tilrettelegger er ansvarlig på deliktsrettslig grunnlag, mens investeringsrådgiveres 

ansvar står i en mellomstilling. Det er da nærliggende å falle ned på et prinsipalt 

solidarisk ansvar for investeringsrådgiver. 

 

Ansvarsforholdet mellom investeringsrådgiver og utsteder er mer uklart, da utsteder 

normalt er erstatningsansvarlig på kontraktsrettslige grunnlag. Men Meglerdommen må 

nok forstås slik at det heller ikke her kan etableres et subsidiært solidaransvar for 

investeringsrådgiver. Jeg kan ikke se at det i slike situasjoner finnes sterke argumenter 

for å fravike kundens valgrett. Til dette kommer at det er betenkelig å bygge rettslige 

konsekvenser på rettssystematiske skiller, slik som skillet mellom ansvar i og utenfor 

kontrakt.
131

 Hensynet til skadelidtes mulighet til å få dekning for sine krav står sterkt. 

Når investeringsrådgiver har handlet erstatningsbetingende uaktsomt, er det naturlig at 

kunden kan velge å kreve erstatning fra investeringsrådgiver alene uten å måtte kreve 

erstatning fra andre erstatningsansvarlige aktører først. Investeringsrådgiverens adgang 

til å søke regress vil uansett medføre at ansvaret fordeles mellom flere ansvarlige 

skadevoldere ut fra forholdet mellom de ansvarlige og omstendighetene for øvrig.  

 

Disse eksempler om ansvarsforholdet mellom investeringsrådgiver og andre aktører i 

verdipapirmarkedet er ikke uttømmende. Det skal derfor ikke utelukkes at det i helt 

spesielle tilfeller kan være aktuelt å karakterisere investeringsrådgiverens 

                                                 

129
 Se Perland 2009 s. 60. Noe annet vil kunne være tilfelle der tilrettelegger tegner aksjer for å selge dem 

videre til tegnerne ("underwriting").   

130
 Se avsnitt 2.2.5 ovenfor. 

131
 Se Færstad og Skjefstad 2008 s. 169. 
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erstatningsansvar som subsidiært solidarisk. Men da må det foreligge avgjørende 

argumenter i det konkrete tilfellet som må anses viktigere enn hensynet til skadelidtes 

mulighet til å få dekning for sitt krav.  

3.2.5 Kort om vurdering av informasjonsmangler og veien videre 

For å vurdere om det foreligger en informasjonsmangel, må man sammenlikne de 

opplysninger som er gitt med de virkelige forhold.
132

 Dersom det foreligger et avvik 

mellom opplysningene og de virkelige forhold, foreligger det en opplysningssvikt.
133

 

Spørsmålet i dette avsnittet er hvordan man fastlegger hvilke opplysninger som er gitt, 

hvordan disse skal forstås og hvordan man fastlegger de virkelige forhold.  

 

Fastleggelsen av hvilke opplysninger som er gitt av investeringsrådgiver, beror på en 

bevisvurdering.
134

 Når opplysningene er gitt skriftlig, og dokumentbevisene fortsatt 

eksisterer, er det enkelt å komme frem til hvilke opplysninger investeringsrådgiver har 

gitt kunden. I de tilfeller opplysningene er gitt muntlig, beror det på større bevismessige 

utfordringer. Man kan likevel ikke resignere. Det må tas stilling til hva som fremstår 

som mest sannsynlig etter en fri bevisvurdering. Verdipapirforskriften § 10-31 flg. 

Stiller krav om dokumentasjon av kommunikasjon med kunden. Dette tilsier for det 

første at det er enklere å fastlegge hvilke opplysninger som er gitt til kunden muntlig. 

For det andre kan investeringsrådgivers manglende oppfyllelse av 

dokumentasjonsplikten få konsekvenser for bevisbedømmelsen dersom det er 

usikkerhet omkring hvilken informasjon som er gitt eller hvordan denne informasjonen 

skal forstås.
135

  

 

                                                 

132
 Se Perland 2009 s. 265. 

133
 Se Perland 2009 s. 265. 

134
 Se Perland 2009 s. 265. 

135
 Dette kan for eksempel gi grunnlag for omvendt bevisbyrde ut fra betraktninger om 

bevissikringshensyn, se Hov 2010 s. 1159 med videre henvisning til Rt. 1976 s. 239 og Rt. 1964 s. 132. 

Når investeringsrådgiver er pålagt en omfattende dokumentasjonsplikt, og problemene med å kartlegge 

hva som er opplyst skyldes at investeringsrådgiveren har unnlatt å dokumentere rådgivningen, kan det 

være naturlig å la en eventuell tvil gå utover ham. Spørsmålet om bevisbyrde på bakgrunn av 

bevissikringshensyn er et annet spørsmål enn regler for omvendt bevisbyrde ved valg av alternativt 

hendelsesforløp. Se avsnitt 2.3.4 ovenfor.    
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Etter at det er fastlagt hvilke opplysninger som er gitt, må det gjennom tolkning av de 

avgitte opplysninger, fastlegges hvordan de skal forstås. Det er her nærliggende å 

anvende de prinsipper som kan utledes fra avtalerettslige tolkningsregler.
136

 Både 

Perland og Normann fremhever betydningen av objektive tolkningsprinsipper. Begge 

forfattere avviser at subjektive tolkningsprinsipper burde få betydning for fastleggelsen 

av hvordan opplysningene skal forstås, fordi opplysningen skal tolkes i lys av hvordan 

den oppfattes "av enhver investor ut fra sitt normale meningsinnhold".
137

 Dette gir for 

så vidt mening når det gjelder opplysninger i prospekter, fordi disse leses av en større 

gruppe mennesker. Når det gjelder informasjon som investeringsrådgiver har gitt til 

kunden, har dette argumentet mindre gjennomslagskraft. Investeringsrådgivning er en 

personlig relasjon der opplysninger gis til enkeltkunder. Det er da mindre betenkelig å 

anvende subjektive tolkningsprinsipper. 

 

Fastleggelsen av de virkelige forhold kan i noen tilfeller avdekkes ved rene 

observasjoner.
138

 I andre tilfeller er spørsmålet mer sammensatt, og det kreves kanskje 

nærmere undersøkelser, herunder også beregninger, for å avdekke hva som er de reelle 

forhold.
139

 Det er imidlertid viktig å ta i betraktning at det er de virkelige forhold på 

tidspunktet for når informasjonen ble gitt, som er avgjørende. Senere inntrådte forhold 

kan således ikke tas i betraktning. Dette gjelder både vurderingen av hvordan avgitt 

informasjon skal forstås, og fastleggelsen av de virkelige forhold.  

 

Når innholdet i de avgitte opplysninger er kartlagt, og det er på det rene hva som var de 

virkelige forhold, er det rimelig greit å vurdere om det foreligger et avvik som 

representer en informasjonsmangel.  

 

I neste avsnitt skal faktum i det første typetilfellet presenteres. Formålet med dette 

typetilfellet er å illustrere når – og på hvilken måte – investeringsrådgiveren kan bli 

erstatningsansvarlig for feil i det faktiske informasjonsgrunnlaget.  

                                                 

136
 Jf. Perland 2009 s. 266. Se også Normann Aarum 1994 s. 424. 

137
 Jf. Perland 2009 s. 267. Se også Normann Aarum 1994 s. 426.  

138
 Se Perland 2009 s. 273. 

139
 Se Perland 2009 s. 274.  
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 Faktum og problemstilling 3.3

Anta at kunde A går til investeringsrådgiver X for råd om investering. 

Investeringsrådgiver X er ansatt i verdipapirforetaket B AS. Dette er et 

verdipapirforetak med konsesjon til å yte investeringsrådgivning etter vphl. § 2-1 første 

ledd nr. 5, jf. vphl. § 9-1 første ledd. B AS har ikke konsesjon til å yte andre 

investeringstjenester.  

 

I det første møtet med kunden innhenter investeringsrådgiver informasjon om kundens 

kunnskap og erfaring med investeringer, kundens finansielle situasjon, samt kundens 

investeringsmål. Av møtet fremkommer det at kunden er 45 år, har en årlig brutto 

inntekt på en og en halv millioner kroner, og en formue på ca. åtte millioner kroner. 

Formuen består av egen bolig (fire millioner kroner), finansielle instrumenter (to 

millioner kroner) og likvide midler (to millioner kroner). Kunden opplyser at han ikke 

har gjeld av betydning. Videre fremkommer det at kunden ønsker relativt høy risiko, og 

at han har betydelig erfaring med finansielle plasseringer, herunder investering i 

enkeltaksjer og aksjefond. Når det gjelder investeringsmål, opplyser kunden at han 

ønsker høy avkastning.  

 

På bakgrunn av informasjonen fra kunden utarbeider investeringsrådgiver et 

investeringsråd som presenteres i det andre møtet med kunden. Kunden anbefales å 

tegne seg for aksjer til en verdi av to millioner kroner i en emisjon i et unotert 

aksjeselskap. Aksjeselskapet er et eiendomsselskap som primært investerer i 

næringseiendom i Europa og USA.  

 

På bakgrunn av møtene med investeringsrådgiver X, beslutter kunden å investere i tråd 

med anbefalingen. En kort stund senere foretar han investeringen gjennom et annet 

verdipapirforetak enn B AS.  

 

Omtrent et halvt år etter at A har tegnet seg for aksjer, synker aksjekursen på aksjene i 

eiendomsselskapet dramatisk. A ønsker derfor å selge sin aksjepost i C AS, men lykkes 

ikke i å få solgt seg ut fordi det ligger begrensninger i adgangen til 

annenhåndsomsetning av aksjene. På tidspunktet A ønsker å selge seg ut, har han et 
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urealisert tap på 750 000 kroner. Når aksjene i C AS senere lar seg realisere, har tapet 

steget til én million kroner.  

 

Det viser seg at investeringsrådgiver X ikke informerte kunde A om begrensningene i 

adgangen til annenhåndsomsetning av aksjene i eiendomsselskapet under 

investeringsrådgivningen. A ble heller ikke på annen måte informert om begrensningen 

i adgang til annenhåndsomsetning av aksjene i C AS før han ønsket å selge seg ut.   

 

Kunde A går derfor til søksmål mot verdipapirforetaket B AS med krav om erstatning. 

Grunnlaget for kravet er at investeringsrådgiveren, etter kundens oppfatning, har ytet 

mangelfull investeringsrådgivning. Kunden viser i denne sammenheng til at 

investeringsrådgiver X ikke opplyste om de vedtektsfestede omsetningsbegrensningene 

som hvilte på aksjene.  

 

Spørsmålet er om verdipapirforetaket B AS er erstatningsansvarlig for det tap kunde A 

mener han er påført som følge av at han ikke ble opplyst om omsetningsbegrensningene 

under investeringsrådgivningen.  

 

For å ta stilling til om B AS kan holdes erstatningsansvarlig for det tap kunde A mener 

han er påført, må det undersøkes om investeringsrådgiveren under 

investeringsrådgivningen har handlet i strid med handlenormen for 

investeringsrådgivere (avsnitt 3.4), og om det er årsakssammenheng mellom et 

eventuelt normbrudd og det tap kunden hevder han har lidt (avsnitt 3.5). 

 

Det forutsettes i det følgende at verdipapirforetaket B AS identifiseres med eventuelle 

erstatningsbetingende handlinger foretatt av investeringsrådgiver X.
140

 Videre 

forutsettes det at det ikke foreligger mangler knyttet til investeringsrådgiverens 

vurdering av hvorvidt investeringen er egnet for kunde A.
141

 Formålet med dette 

typetilfellet er å analysere hvorvidt investeringsrådgiverens unnlatelse av å opplyse om 

                                                 

140
 Se nærmere om arbeidsgiveransvaret i avsnitt 2.2.3. 

141
 Spørsmålet om erstatningsansvar for investeringsrådgiver ved brudd på plikten til å foreta 

egnethetstest er gjenstand for behandling nedenfor i kapittel 5.  
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omsetningsbegrensningene innebærer et brudd på handlenormen for 

investeringsrådgiver, og om et eventuelt normbrudd har påført kunde A et økonomisk 

tap i erstatningsrettslig forstand.   

 Brudd på handlenormen 3.4

3.4.1 Innledning 

Spørsmålet er om investeringsrådgiver X har handlet i strid med handlenormen ved å 

unnlate å opplyse kunde A om begrensningene i adgangen til annenhåndsomsetning av 

aksjene i eiendomsselskapet. Vurderingen beror i hovedsak på om 

investeringsrådgiveren ved å unnlate å gi denne opplysningen til kunde A har brutt 

kravet til god forretningsskikk i vphl. §§ 10-11 annet og tredje ledd, samt de 

presiserende bestemmelser i verdipapirforskriften.
142

   

3.4.2 Fastleggelse av handlenorm  

Investeringsrådgivers opplysningsplikt reguleres i vphl. § 10-11 annet ledd. Denne 

bestemmelsen pålegger investeringsrådgiver blant annet å gi "… kunder … relevante 

opplysninger i en forståelig form om … finansielle instrumenter …, herunder 

hensiktsmessig veiledning og advarsel om risiko forbundet med investeringer i de 

aktuelle instrumenter …" (nr. 2). Opplysningsplikten må sees i sammenheng med 

formålet med bestemmelsen, nemlig "… at kunden i rimelig grad er i stand til å forstå 

arten av og risikoen knyttet til … de finansielle instrumentene som tilbys, og således 

være i stand til å fatte en informert investeringsbeslutning", jf. vphl. § 10-11 annet ledd 

siste punktum.  

 

Spørsmålet er om investeringsrådgiver X etter denne bestemmelsen pliktet å opplyse 

kunde A om omsetningsbegrensningene som heftet ved aksjene i eiendomsselskapet. 

Dette beror på en vurdering av hvorvidt opplysningen var relevant for kunde A. 

Reservasjonen gir føringer om at ikke all informasjon er nødvendig. Forarbeidene gir 

imidlertid ikke noen veiledning om hvilken informasjon som er relevant i lovens 

forstand. Opplysningsplikten må nok sees i sammenheng med formålet som angitt i 

vphl. § 10-11 annet ledd siste punktum, slik at nødvendig informasjon er den 

                                                 

142
 Om betydningen av vphl. § 10-11 flg. for ansvarsnormen vises det til avsnitt 2.2.4. 
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informasjon som er tilstrekkelig for "… at kunden i rimelig grad er i stand til å forstå 

arten av og risikoen knyttet til investeringstjenesten og de finansielle instrumenter som 

tilbys, og således være i stand til å fatte en informert investeringsbeslutning". Dette 

støttes av vpf. § 10-13 første ledd annet punktum som pålegger verdipapirforetak å gi 

opplysninger om de aktuelle finansielle instrumenter "… når det er relevant i forhold til 

den aktuelle instrumenttype og kundens profesjonalitet og kunnskapsnivå …". 

Begrunnelsen for å innta kriteriet relevant i lovteksten, synes å være hensynet til 

investorbeskyttelse. I dette ligger et krav om at informasjonen skal være egnet til å gi 

kunden kunnskap om det finansielle instrument som investeringsrådgiver gir 

anbefalinger om. En konsekvens av dette er at investeringsrådgiver ikke skal gi all 

tilgjengelig informasjon til kunden for å oppfylle sin opplysningsplikt. 

Investeringsrådgiver må foreta et forsvarlig skjønn når kunden skal gis opplysninger i 

henhold til vphl. §§ 10-11 annet og tredje ledd.
143

  

 

Plikten til å gi relevante opplysninger kan også sees i sammenheng med 

investeringsrådgivers plikt til å foreta en egnethetstest etter vphl. § 10-11 fjerde ledd.
144

 

Formålet med egnethetstesten er at investeringsrådgiver skal sette investeringsrådgiver 

"… i stand til å anbefale … de finansielle instrumenter som egner seg for 

vedkommende". Egnethetstesten gir også investeringsrådgiver et bedre grunnlag for å 

vurdere hvilken informasjon som er relevant for kunden. Gjennom egnethetstesten får 

investeringsrådgiveren blant annet kartlagt kundens profesjonalitet og 

kunnskapsnivå.
145

  

 

Sammenhengen mellom opplysningsplikten og plikten til å foreta egnethetstest viser at 

investeringsrådgivning innebærer en personlig anbefaling til hver enkelt kunde,
146

 og at 

investeringsrådgiver i det enkelte kundeforhold må vurdere hva som er nødvendig 

informasjon. På denne bakgrunn er det vanskelig å oppstille en liste over hvilken 

informasjon som i enhver rådgivningssituasjon skal gis til kunden. Fordi 

                                                 

143
 Se også Engh 2009 s. 71.  

144
 Se nærmere om plikten til å foreta egnethetstest i kapittel 5 nedenfor.  

145
 Se nærmere om kundens profesjonalitet og kunnskapsnivå nedenfor i avsnitt 5.3.2. 

146
 Sml. definisjonen av investeringsrådgivning i vphl. § 2-4 første ledd, se oppgavens kapittel 1.  
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opplysningsplikten beror på en konkret individuell vurdering, er det vanskelig å angi en 

generell norm for hva som skal til for å oppfylle opplysningsplikten. Hvorvidt det 

foreligger brudd på investeringsrådgivers opplysningsplikt, beror således på hvilken 

opplysningsplikt som foreligger i det enkelte tilfelle. Opplysningsplikten kan variere ut 

fra hva slags kunde det er tale om, og hva slags finansielt instrument 

investeringsrådgivningen gjelder.   

3.4.3 Den konkrete vurderingen av normbruddet 

Begrensninger i adgangen til annenhåndsomsetning i aksjer utgjør en 

likviditetsrisiko.
147

 Det kan skilles mellom generell og spesiell likviditetsrisiko.  

 

Generell likviditetsrisiko innebærer at kunden på grunn av en generell, manglende 

kjøpsinteresse kan få problemer med å få omsatt det finansielle instrument han har 

investert i når han ønsker å selge seg ut av investeringen. Dette gjelder særlig for 

unoterte aksjer som ikke handles over et regulert marked. For denne typen finansielle 

instrumenter kan det ofte, og særlig i nedgangstider, være vanskelig å finne kjøpere på 

grunn av mangel på etterspørsel i markedet. Spesiell likviditetsrisiko forekommer der 

det er formelle begrensninger i adgangen til å omsette aksjer, typisk vedtektsfestede 

omsetningsbegrensninger.
148

  

 

Det er gode grunner for å skille mellom disse to former for likviditetsrisiko. Selv om 

begge former for likviditetsrisiko utgjør en begrensning i adgangen til 

annenhåndsomsetning, er det en viktig forskjell. En generell likviditetsrisiko gjelder for 

alle typer finansielle instrumenter. Det kan i nedgangstider være vanskelig å få omsatt 

                                                 

147
 Likviditet er et ord som har forskjellig betydning i ulike sammenhenger. Med likviditet på finansielle 

markeder siktes det til omsetningshastigheten for ett eller flere verdipapirer. Høy likviditet innebærer at 

omsetningshastigheten er høy og at det er relativt enkelt å omsette et verdipapir. Lav likviditet innebærer 

at omsetningshastigheten er lav og at det kan være vanskelig å få omsatt et verdipapir. Se NOU 2001: 29 

avsnitt 9.2.5 for en nærmere redegjørelse om betydningen av likviditet i annenhåndsmarkedet.  

148
 I utgangspunktet gjelder prinsippet om aksjers frie omsettelighet. Dette er ikke mer enn et 

utgangspunkt, og omsetningsbegrensninger er et velkjent fenomen. Se nærmere om 

omsetningsbegrensninger i Line Ravlo-Losvik, "Omsetningsreguleringer i aksjeselskaper – 

problemstillinger, utfordringer og løsninger", Tidsskrift for Forretningsjus, 2008 s. 87-116. 



 65 

sine finansielle instrumenter fordi det er en generell mangel på kjøpsinteresse.
149

 

Spesiell likviditetsrisiko på den annen side avhenger av at det foreligger spesielle 

omstendigheter vedrørende ett finansielt instrument som gjør omsetningen vanskelig. 

Etter min mening kan forskjellen få betydning for investeringsrådgivers 

opplysningsplikt.  

 

Alle kunder, uavhengig av profesjonalitet, har behov for informasjon om opplysninger 

som er egnet til å utgjøre en spesiell likviditetsrisiko. Den spesielle likviditetsrisiko 

oppstår fordi det foreligger spesielle omstendigheter vedrørende ett finansielt 

instrument som gjør at omsetningen av det finansielle instrument ikke er fritt. Etter min 

mening utgjør dette klart et forhold som er relevant etter vphl. § 10-11 annet ledd nr. 2.  

 

Når det gjelder generell likviditetsrisiko, kan det være grunn til å skille mellom ulike 

kategorier av kunder. Kunder med større grad av profesjonalitet og erfaring med 

investering i unoterte aksjer vil formodentlig ha kunnskap om at det kan være vanskelig 

å omsette unoterte aksjer i annenhåndsmarkedet, særlig i nedgangstider. Kunder med 

begrenset erfaring og innsikt i verdipapirmarkedet på den annen side kan neppe 

forventes å ha slik kunnskap. Derfor må investeringsrådgiver i det enkelte kundeforhold 

foreta en konkret vurdering av hvorvidt det er relevant å gi opplysninger om den 

generelle likviditetsrisiko som er forbundet med investeringer i markedet for unoterte 

aksjer. Det avgjørende må være hvorvidt slike opplysninger er nødvendig for at den 

enkelte kunde skal "… forstå … risikoen knyttet til … de finansielle instrumentene som 

tilbys, og således være i stand til å fatte en informert investeringsbeslutning", jf. vphl. § 

10-11 annet ledd siste punktum.  

 

I eksempelet hvor investeringsrådgiver X har unnlatt å gi kunde A opplysninger om 

begrensninger i adgangen til å omsette aksjene i C AS i annenhåndsmarkedet, må det 

derfor foretas flere vurderinger. Dersom det er vedtektsfestede 

omsetningsbegrensninger knyttet til aksjene i C AS (spesiell likviditetsrisiko), har 

                                                 

149
 Dette var tydelig under finanskrisen i 2007/2008, hvor det viste seg å bli ekstremt vanskelig å få 

omsatt finansielle instrumenter. Den generelle likviditetsrisikoen særpreger unoterte aksjer nettopp fordi 

disse aksjene ikke omsettes på en regulert markedsplass.  
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investeringsrådgiver X plikt til å opplyse kunden om dette, uavhengig av kundens 

profesjonalitet. En unnlatelse av å gi slike opplysninger er rimelig klart et brudd på 

opplysningsplikten slik den er fastsatt i vphl. § 10-11 annet ledd nr. 2. Hvis det er tale 

om en generell likviditetsrisiko, må det foretas en vurdering av kundens profesjonalitet. 

Dersom kunden ikke har forutsetninger for å forstå den generelle likviditetsrisikoen, 

plikter investeringsrådgiver X å opplyse kunden om den generelle likviditetsrisikoen.  

En unnlatelse av å opplyse om den generelle likviditetsrisiko kan således innebære et 

brudd på investeringsrådgivers opplysningsplikt etter vphl. § 10-11 annet ledd nr. 2.  

 

I dette typetilfellet forutsettes det at det hefter rettslige omsetningsbegrensninger 

(spesiell likviditetsrisiko) knyttet til aksjene i C AS. Investeringsrådgivers unnlatelse av 

å opplyse kunden om dette er således et brudd på kravet til god forretningsskikk, 

nærmere bestemt et brudd på investeringsrådgivers opplysningsplikt i vphl. § 10-11 

annet ledd nr. 2. 

 

Det foreligger derfor et brudd på handlenormen for investeringsrådgivere i dette 

typetilfellet. Spørsmålet er om det foreligger et økonomisk tap som står i 

årsakssammenheng med investeringsrådgiverens normbrudd.  

 Årsakssammenheng og økonomisk tap 3.5

3.5.1 Innledning 

Et erstatningsansvar for investeringsrådgiver forutsetter at det har oppstått et økonomisk 

tap som står i årsakssammenheng med normbruddet.
150

 Hvorvidt kravene til 

årsakssammenheng og økonomisk tap er oppfylt, beror på differansen mellom 

utviklingen i det faktiske hendelsesforløpet og utviklingen i et alternativt 

hendelsesforløp der investeringsrådgiveren har handlet i tråd med handlenormen.
151

 Det 

faktiske hendelsesforløpet er her klart: kunde A led et nominelt tap på én million kroner 

som følge av investeringen i C AS.
152

 Det gjenstår da å fastlegge utviklingen i et 

                                                 

150
 Se avsnitt 2.3 ovenfor.  

151
 Se avsnitt 2.3.2 ovenfor. 

152
 Se avsnitt 3.3 ovenfor. 
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alternativt hendelsesforløp der investeringsrådgiver har handlet i tråd med 

handlenormen.  

 

Normbruddet består i at investeringsrådgiver X ikke har informert kunde A om de 

rettslige omsetningsbegrensningene som hefter ved aksjene i C AS.
153

 For å ha 

overholdt handlenormen skulle investeringsrådgiveren ha opplyst kunde A om de 

rettslige omsetningsbegrensningene. Fastleggelsen av det alternative hendelsesforløp 

går således ut på å vurdere hvordan kunde A ville ha handlet dersom han fikk 

opplysningene om de rettslige omsetningsbegrensningene. For at kravet til 

årsakssammenheng og økonomisk tap skal være oppfylt i typetilfellet her, må kunden i 

et slikt alternativt hendelsesforløp ha stilt bedre enn den faktiske utviklingen, hvor 

kunden led et nominelt tap på én million kroner. 

 

Som fremhevet i kapittel 2 ovenfor, kan det tenkes mange ulike alternative 

hendelsesforløp i en situasjon der investeringsrådgiveren handler i tråd med 

handlenormen.
154

 Formålet med dette avsnittet om årsakssammenheng og økonomisk 

tap, er å skissere en del alternative hendelsesforløp. I tilknytning til fremstillingen av 

ulike alternative hendelsesforløp vil det kommenteres hvorvidt kravene til 

årsakssammenheng og økonomisk tap er oppfylt.    

 

Det kan tenkes tre grupper av alternative hendelsesforløp når man skal vurdere hvordan 

kunden ville handlet dersom han fikk opplysningen om begrensningene i adgangen til 

annenhåndsomsetning av aksjene i eiendomsselskapet. En mulighet er at kunden ville 

investert i eiendomsselskapet på samme vilkår selv om investeringsrådgiveren hadde 

opptrådt i tråd med handlenormen (avsnitt 3.5.2). En annen mulighet er at kunden ikke 

ville investert i eiendomsselskapet dersom han fikk riktig informasjon om 

omsetningsbegrensningene (avsnitt 3.5.3). En tredje mulighet er at kunden hadde 

investert, men på andre vilkår enn det han faktisk gjorde (avsnitt 3.5.4). Det kan for 

eksempel tenkes at kunden ville investert et annet (mindre) beløp, eller investert i til en 

                                                 

153
 Se avsnitt 3.4.3 ovenfor.  

154
 Se avsnitt 2.3.3 ovenfor.  
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annen pris.
155

 I avsnittet her vil det ikke foretas en vurdering av hvilket hendelsesforløp 

som bør legges til grunn.  

3.5.2 Kunden ville uansett investert i eiendomsselskapet 

I det tilfelle der kunden ville investert på samme vilkår selv om investeringsrådgiver X 

hadde gitt informasjon om begrensningene i adgangen til annenhåndsomsetning av 

aksjene i eiendomsselskapet, er ikke kravet til årsakssammenheng oppfylt. Det er da 

klart at kunden ville stilt i samme posisjon formuesmessig som den situasjonen som 

faktisk oppstod. Kunden har i et slikt tilfelle heller ikke lidt et økonomisk tap i 

erstatningsrettslig forstand. 

3.5.3 Kunden ville ikke investert i eiendomsselskapet 

I de tilfeller kunde A ikke ville investert i C AS dersom han hadde fått riktig 

informasjon om de rettslige omsetningsbegrensningene som heftet ved aksjene i 

eiendomsselskapet, vil fastleggelsen av det videre alternative hendelsesforløpet bli 

avgjørende for om kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap er oppfylt. Selv om 

kunden ikke ville investert i eiendomsselskapet i et alternativt hendelsesforløp, er ikke 

kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap nødvendigvis oppfylt. Dette er fordi 

den nærmere utviklingen i det alternative hendelsesforløpet, hvor kunden ikke ville 

investert, også kan tenkes å stille kundene i den samme eller en dårligere situasjon enn 

den som faktisk oppstod. Bare dersom kunden ville blitt stilt i en bedre formuesmessig 

stilling i det nærmere alternative hendelsesforløpet, er kravene til årsakssammenheng og 

økonomisk tap oppfylt.
156

 

 

Også i et alternativt hendelsesforløp der kunden ikke ville investert i 

eiendomsselskapet, ville kunde A ha plassert pengene et sted. Det kan tenkes at kunden 

enten ville plassert pengene i et ordinært bankinnskudd eller i et annet finansielt 

instrument. Et tredje – men lite sannsynlig alternativ – er at kunde A ville oppbevart 

pengene som kontanter. Videre kan det tenkes at kunden i et alternativt hendelsesforløp 

                                                 

155
 Sistnevnte alternativ reiser spørsmål om erstatning for kurspåvirkning. Spørsmålet er om 

investeringsrådgivers brudd på handlenormen har medført at tegningskursen har blitt påvirket. Se 

nærmere om dette i avsnitt 3.5.4 nedenfor.  

156
 Se avsnitt 2.3.3 ovenfor.  
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ville plassert deler av pengebeløpet i bankinnskudd og deler av pengebeløpet i et annet 

finansielt instrument.  

 

Dersom det legges til grunn at kunde A i et alternativt hendelsesforløp ville plassert 

pengene i et ordinært bankinnskudd i typetilfellet her, vil kravene til årsakssammenheng 

og økonomisk tap være oppfylt. Kunde A ville da vært stilt i en betydelig bedre 

formuesmessig stilling enn den som faktisk oppstod. Det økonomiske tapet vil da være 

det nominelle tapet i eiendomsselskapet på én million kroner i tillegg til den tapte 

alternativavkastning kunde A ville hatt ved å få renteinntekter på bankinnskuddet på to 

millioner kroner gjennom investeringsperioden.  

 

Dersom det legges til grunn at kunde A ville investert i et annet finansielt instrument, 

vil utviklingen i dette finansielle instrumentet være avgjørende for om kravene til 

årsakssammenheng og økonomisk tap er oppfylt. Enhver utvikling i et alternativt 

finansielt instrument som medfører at kunde A ville tapt mindre enn én million kroner i 

nominell verdi innebærer at kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap er 

oppfylt. Kunde A ville da stilt i en formuesmessig bedre stilling enn den som faktisk 

oppstod.  

3.5.4 Kunden ville investert i eiendomsselskapet på andre vilkår 

En annen mulighet er at kunden i et alternativt hendelsesforløp der han fikk informasjon 

om de rettslige omsetningsbegrensningene som heftet ved aksjene i C AS, ville investert 

i eiendomsselskapet på andre vilkår. Med andre vilkår siktes det til at kunden enten ville 

ha investert et lavere beløp, eller at han ville tegnet aksjer i eiendomsselskapet til en 

lavere tegningskurs.  

 

Det kan tenkes at kunden ville investert et lavere beløp i eiendomsselskapet dersom han 

fikk informasjon om de rettslige omsetningsbegrensningene i C AS. Ved vurdering av 

om kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap er oppfylt, må det da skilles 

mellom det beløp kunden uansett ville investert i eiendomsselskapet, og det beløp 

kunden ikke ville investert i eiendomsselskapet. Det beløp som allikevel ville vært 

investert i eiendomsselskapet, vurderes som i avsnitt 3.5.2 ovenfor. For dette beløpet er 

kravene til årsakssammenheng ikke oppfylt, og kunden kan ikke sies å ha lidt noe 



 70 

økonomisk tap i erstatningsrettslig forstand. Det beløp kunden ikke ville investert i 

eiendomsselskapet, må vurderes som i avsnitt 3.5.3 ovenfor. Hvorvidt kravene til 

årsakssammenheng og økonomisk tap er oppfylt for dette beløpet, beror på den videre 

utvikling i et alternativt hendelsesforløp. Med andre ord: hvor kunden ville plassert 

dette beløpet, og hvordan verdien av beløpet ville utviklet seg i det alternative 

hendelsesforløpet.  

 

Hvis kunden anfører at han ville tegnet seg til en lavere tegningskurs dersom han fikk 

informasjon om de rettslige omsetningsbegrensningene i C AS, må det tas stilling til om 

det er grunnlag for erstatning for kurspåvirkning.
157

 Med erstatning for kurspåvirkning 

siktes det til erstatning for den eventuelle overpris kunde A har betalt for aksjene i C 

AS. Tanken bak erstatning for kurspåvirkning er at kursfastsettelsen og fastsettelsen av 

tegningskursen skjer på bakgrunn av informasjonen om det enkelte selskap. Dersom det 

foreligger informasjonsmangler, kan dette påvirke kursfastsettelsen, for eksempel ved at 

tegningskursen blir for høy på grunn av mangelfull informasjon. Spørsmålet her blir om 

investeringsrådgiverens unnlatelse av å gi opplysning til kunde A om de rettslige 

omsetningsbegrensningene i eiendomsselskapet har påvirket kursfastsettelsen av 

tegningskursen i C AS. For at det skal være grunnlag for erstatning for kurspåvirkning, 

må investeringsrådgiverens uaktsomme unnlatelse – her unnlatelsen av å opplyse om de 

rettslige omsetningsbegrensningene i eiendomsselskapet – ha hatt betydning for 

tegningskursen.  

 

Etter min mening er det neppe grunnlag for at en investeringsrådgivers mangelfulle 

opplysning til en kunde kan ha påvirket kursfastsettelsen av tegningskursen fordi 

opplysningen til kunden ikke vil bli formidlet til markedet i sin helhet. Noe annet er at 

den mangelfulle informasjonen kan stamme fra opplysninger fra andre aktører i 

verdipapirmarkedet, hvilket kan ha betydning for kursfastsettelsen. Men heller ikke i en 

slik situasjon vil kravet til årsakssammenheng være oppfylt. Kravet til 

årsakssammenheng innebærer at investeringsrådgiverens brudd på handlenormen har 

påvirket kursfastsettelsen. Når investeringsrådgiverens brudd på handlenormen ikke har 

                                                 

157
 Om erstatning for kurspåvirkning, se Perland 2009 s. 715 flg. Fremstillingen av erstatning for 

kurspåvirkning bygger i all hovedsak på Perlands presentasjon av emnet.  
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påvirket kursfastsettelsen, er ikke kravet til årsakssammenheng oppfylt. Kunde A kan 

ikke da kreve erstatning for kurspåvirkning. 

3.5.5 Oppsummering 

Gjennomgangen av ulike utfall i det alternative hendelsesforløp viser at vurderingen av 

kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap i stor grad beror på fastleggelsen av 

det alternative hendelsesforløp. I en sak om investeringsrådgivers erstatningsansvar vil 

investeringsrådgiver typisk anføre at kunden uansett ikke ville stilt noe bedre i et 

alternativt hendelsesforløp. Kunden vil på sin side typisk anføre at han ville stilt i en 

bedre formuesmessig situasjon dersom investeringsrådgiveren hadde handlet i tråd med 

handlenormen. Valget av det alternative hendelsesforløp blir i slike tilfeller avgjørende 

for investeringsrådgivers erstatningsansvar. Dommeren må falle ned på det alternative 

hendelsesforløp som fremstår som mest sannsynlig. Dersom begge eller flere 

hendelsesforløp fremstår som like sannsynlige, kan bevisbyrderegler få utslagsgivende 

betydning.
158

 

 Oppsummering og veien videre 3.6

Kravet til opplysningsplikt i vphl. §§ 10-11 annet og tredje ledd er en av de mest 

sentrale pliktene for investeringsrådgiver. Analysen av typetilfellet her viser at det beror 

på en konkret vurdering i den enkelte situasjon om det foreligger brudd på 

opplysningsplikten og hvorvidt det har oppstått et økonomisk tap som står i 

årsakssammenheng med normbruddet. Når opplysningsplikten knytter seg til faktiske 

forhold, er det relativt greit å konstatere hvorvidt det foreligger et objektivt avvik 

mellom de opplysninger som er formidlet til kunden og de virkelige forhold. Som vi 

skal nedenfor i kapittel 4, kan dette være vanskeligere i tilfeller der feilen knytter seg til 

prognoser som i større utstrekning preges av skjønnsmessige betraktninger.   

                                                 

158
 Se nærmere om betydningen av bevisbyrderegler i avsnitt 2.3.4 ovenfor.  
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4 Typetilfelle: Feil ved prognoser 

 Innledning 4.1

Det foreligger ingen plikt for investeringsrådgivere til å opplyse om forventet 

avkastning for de enkelte finansielle instrumenter.
159

 På den annen side er det ikke 

oppstilt noe forbud mot å gi slike opplysninger, og det synes å være vanlig i praksis. 

Dette kommer forutsetningsvis til uttrykk i vpf. § 10-9 femte ledd, som stiller nærmere 

krav til opplysninger om forventet avkastning.  

 

Spørsmålet i dette kapittelet er når det foreligger mangler ved opplysninger om 

forventet avkastning som kan sies å stride mot handlenormen for investeringsrådgivere, 

og i hvilken grad slike normbrudd medfører erstatningsansvar for verdipapirforetaket. 

Denne problemstillingen skal i det følgende behandles gjennom en analyse av et 

typetilfelle. 

 Faktum og problemstilling 4.2

Anta at Kunde A går til investeringsrådgiver X for råd om investering. 

Investeringsrådgiver X er ansatt i verdipapirforetaket B AS. Foretaket har kun 

konsesjon til å yte investeringstjenesten investeringsrådgivning etter vphl. § 2-1 første 

ledd nr. 5, jf. vphl. § 9-1 første ledd.  

 

I det første møtet med kunden innhenter investeringsrådgiver informasjon om kundens 

kunnskap og erfaring med investeringer, kundens finansielle situasjon samt kundens 

investeringsmål. Av møtet fremkommer det at kunden er 55 år, har en årlig brutto 

inntekt på tre millioner kroner, og en formue på ca. ti millioner kroner. Formuen består 

av egen bolig (seks millioner kroner), finansielle instrumenter (tre millioner kroner) og 

likvide midler (én million kroner). Kunden opplyser at han ikke har gjeld av betydning. 

Videre fremkommer det at kunden ønsker relativt høy risiko og at han har betydelig 

erfaring med finansielle plasseringer, herunder investering i enkeltaksjer og aksjefond. 

                                                 

159
 Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter av 25. september 2006 nr. 

1317 § 6 nest siste ledd, pålegger finansinstitusjoner å opplyse om forventet avkastning ved formidling av 

sammensatte produkter. Plikten er begrenset til å gjelde finansinstitusjoner som formidler sammensatte 

produkter, og er ikke relevant for problemstillingen her.  
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Når det gjelder investeringsmål, opplyser kunden at han ønsker høy avkastning, og at 

investeringshorisonten er ca. ti år.  

 

På bakgrunn av informasjonen fra kunden utarbeider investeringsrådgiver et 

investeringsråd som presenteres i det andre møtet med kunden. Kunden anbefales å 

plassere én million kroner i et aksjefond. I møtet gir investeringsrådgiveren all 

nødvendig informasjon om aksjefondet på en klar og tydelig måte. Investeringsrådgiver 

X opplyser kunde A om en forventet avkastning i aksjefondet på åtte prosent per år.  

 

På bakgrunn av møtene med investeringsrådgiver X, beslutter kunden å investere i tråd 

med anbefalingen. En kort stund senere foretar han investeringen gjennom et annet 

verdipapirforetak enn B AS.  

 

Etter ti år innløser kunden sine andeler i aksjefondet. I perioden mellom investeringen 

og realiseringen har aksjefondet oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på fire prosent 

per år. Kunde A realiserer en gevinst på ca. 170 000 kroner.
160

 Det viser seg på 

tidspunktet for realiseringen at investeringsrådgiverens opplysning om forventet 

avkastning for aksjefondet på åtte prosent var uriktig. Årsaken til den feilaktige 

opplysningen om forventet avkastning inntas ikke i beskrivelsen av typetilfellet 

foreløpig. Formålet med dette er å få frem nyansene i handlenormen for 

investeringsrådgivere knyttet til de ulike årsaker til feil i opplysninger om forventet 

avkastning.
161

  

 

Kunden går til søksmål mot verdipapirforetaket B AS med krav om erstatning. 

Grunnlaget for kravet er at investeringsrådgiveren, etter kundens oppfatning, har ytet 

mangelfull investeringsrådgivning. Kunden viser i denne sammenheng til at 

investeringsrådgiver X, på tidspunktet for investeringsrådgivningen, ga uttrykk for en 

årlig forventet avkastning på åtte prosent per år.  

 

                                                 

160
 Beregningen baseres på en årlig kapitalisering av beløpet, slik at avkastningen det enkelte år 

reinvesteres og samlet utgjør grunnlag for neste års avkastning.   

161
 Se nærmere om dette i avsnitt 4.3 nedenfor.  
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Spørsmålet er om verdipapirforetaket B AS er erstatningsansvarlig for det tap kunde A 

mener han er påført som følge av opplysningen om forventet avkastning.  

 

For å vurdere om det er grunnlag for å holde investeringsrådgiver ansvarlig for skuffede 

forventninger i dette typetilfellet, må det undersøkes konkret om investeringsrådgiver 

har begått feil ved beregningen av forventet avkastning, slik at han kan sies å ha brutt 

handlenormen for investeringsrådgivere (avsnitt 4.3). Brudd på handlenormen ved 

beregning av forventet avkastning er ikke tilstrekkelig til å pålegge investeringsrådgiver 

et erstatningsansvar. Et eventuelt erstatningsansvar for investeringsrådgiver betinger at 

det også foreligger et økonomisk tap som står i årsakssammenheng med normbruddet 

(avsnitt 4.4). 

 

Det forutsettes i det følgende at verdipapirforetaket B AS holdes ansvarlig for 

eventuelle erstatningsbetingende handlinger foretatt av investeringsrådgiver X.
162

 

Videre forutsettes det at det ikke foreligger mangler knyttet til investeringsrådgiverens 

vurdering av hvorvidt investeringen er egnet for kunde A.
163

  

 Brudd på handlenormen – en årsaksstudie 4.3

4.3.1 Innledning 

Spørsmålet er om investeringsrådgiver X har handlet i strid med handlenormen ved å 

oppgi en forventet avkastning på aksjefondet på åtte prosent per år. Vurderingen beror i 

hovedsak på om investeringsrådgiveren ved å gi denne opplysningen til kunde A har 

brutt kravet til god forretningsskikk i vphl. §§ 10-11 annet og tredje ledd samt de 

presiserende bestemmelser i verdipapirforskriften.
164

   

 

Som det fremgår innledningsvis, har investeringsrådgiver ingen plikt til å gi 

opplysninger om forventet avkastning til kunden.
165

 Men når slike opplysninger først er 

                                                 

162
 Se nærmere om arbeidsgiveransvaret i avsnitt 2.2.3 ovenfor. 

163
 Se kapittel 5 nedenfor om hvorvidt brudd på kravet til egnethetstest som grunnlag for 

investeringsrådgivers erstatningsansvar.  

164
 Jf. vpf. § 10-9 femte ledd. Om betydningen av vphl. § 10-11 flg. vises det til avsnitt 2.2.4 ovenfor. 

165
 Se avsnitt 4.1 ovenfor. 
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gitt til kunden, må informasjonen være korrekt, klar og ikke villedende, jf. vphl. § 10-11 

tredje ledd. Opplysninger om forventet avkastning er særskilt regulert i vpf. § 10-9 

femte ledd. Det fremgår av denne bestemmelsen at opplysningen ikke må være basert 

på eller henvise til simulert historisk avkastning (bokstav a). Videre må opplysningen 

være basert på rimelige forutsetninger understøttet av objektive data (bokstav b), og det 

må opplyses om virkningen av kostnader (bokstav c). Det skal også gis en klar advarsel 

om at slike opplysninger ikke kan anvendes som en pålitelig indikator for fremtidig 

avkastning (bokstav d).  

  

For å vurdere om det foreligger et brudd på handlenormen, må det kartlegges hva den 

uriktige opplysningen om forventet avkastning skyldes. Bakgrunnen for dette er at 

handlenormen kan variere ut fra årsaken til feilen ved opplysningen om forventet 

avkastning. Gjennom en analyse av de ulike årsaker til feil ved opplysninger om 

forventet avkastning kan det skisseres argumentasjonsmønstre for vurderingen av 

normbrudd. Årsaken er at opplysninger om forventet avkastning bygger på en 

kombinasjon av faktiske forhold uten særlig rom for skjønnsmessige betraktninger og 

fremtidige forhold som beror på utpregede skjønnsmessige betraktninger. Dette tilsier at 

det skjer en nyansering av handlenormen ut fra årsaken som ligger til grunn for den 

uriktige opplysningen om forventet avkastning.  

 

Det kan tenkes ulike kategorier av feil som medfører opplysningssvikt knyttet til den 

forventede avkastning i aksjefondet. For det første kan feil i det skjønnsmessige 

datagrunnlaget føre til at opplysningen om forventet avkastning blir uriktig (avsnitt 

4.3.2). For det andre kan valg av modell for beregningen føre til en uriktig angivelse av 

forventet avkastning (avsnitt 4.3.3). For det tredje kan feil i det objektive 

datagrunnlaget eller feil ved anvendelsen av den valgte modellen medføre 

opplysningssvikt knyttet til forventet avkastning (avsnitt 4.3.4). I det følgende skal det 

foretas en vurdering av hvorvidt disse ulike årsakene innebærer at investeringsrådgiver 

X har begått brudd på handlenormen for investeringsrådgivere.  

 

Fremstillingen avgrenses mot å behandle brudd på handlenormen som skyldes måten 

opplysningen om forventet avkastning er kommunisert til kunden på. Det legges således 

til grunn at kunde A også er informert om at opplysninger om forventet avkastning ikke 
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kan anvendes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, jf. vpf. § 10-9 femte 

ledd bokstav d. Det legges også til grunn at beregningsgrunnlaget fremgår av 

informasjonsgrunnlaget som ligger til grunn for kundens investeringsbeslutning.
166

 

4.3.2 Feil i det skjønnsmessige datagrunnlaget  

Uriktige opplysninger om forventet avkastning kan skyldes at det er lagt til grunn for 

optimistiske tall i det skjønnsmessige datagrunnlaget for beregningen av forventet 

avkastning.
167

  

 

Med det skjønnsmessige datagrunnlaget siktes det til de faktorer i beregningen av 

forventet avkastning som går ut på vurderinger av det enkelte aksjeselskaps mulighet til 

å generere avkastning. Typiske faktorer som inngår i beregningen, er det enkelte 

aksjeselskaps fremtidige inntjeningsevne og mulighet til å betale utbytte.
168

 Slike 

vurderinger av skjønnsmessige faktorer utgjør kjernen i grunnlaget for opplysninger om 

forventet avkastning.   

 

Spørsmålet er når – og i hvilket omfang – investeringsrådgiver kan bli 

erstatningsansvarlig for at det er lagt til grunn for optimistiske tall i det skjønnsmessige 

datagrunnlaget. Det må her tas i betraktning at slike vurderinger i sin natur er usikre, og 

at kunden ved å gå inn i kapitalmarkedene påtar seg en bevisst risiko for hvordan 

investeringen utvikler seg.
169

  

 

                                                 

166
 Det kan reises spørsmål om det er i strid med handlenormen for investeringsrådgivere dersom 

grunnlaget for beregningen av forventet avkastning ikke fremgår av det øvrige informasjonsgrunnlaget 

som ligger til grunn for kundens investeringsbeslutning, se Perland 2009 s. 287. Dette spørsmålet 

behandles imidlertid ikke her. Formålet med dette avsnittet er å analysere når mangler ved opplysninger 

om forventet avkastning innebærer et brudd på handlenormen for investeringsrådgivere. 

167
 Se Normann Aarum 1994 s. 440 og Perland 2009 s. 284 og 291.  

168
 Jf. Catrine Gjedebo og Olav Rune Øverland, "Langsiktig kapitalforvaltning – en styreguide med 

hensyn til forventet avkastning og risikooppfølgning", Magma, 4/2006. Se 

http://www.magma.no/langsiktig-kapitalforvaltning-en-styreguide-med-hensyn-til-forventet-avkastning-

og-risikooppfoelgning (12.10.2011).  

169
 Se nærmere om dette utgangspunktet i fotnote 104 i avsnitt 2.4 ovenfor. 
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Det går likevel en grense for hvor langt investeringsrådgiver kan gå i å legge til grunn 

optimistiske vurderinger i det skjønnsmessige datagrunnlaget.  

 

Spørsmålet er når vurderingene kan sies å ligge utenfor rammene for handlenormen, 

slik at det kan være grunnlag for å la investeringsrådgiveren bære hele eller deler av 

risikoen for den fremtidige utviklingen. Ved vurderingen av om investeringsrådgiver 

har gått utenfor rammene for handlenormen, må det tas i betraktning at ikke enhver feil 

nødvendigvis medfører at det er handlet erstatningsbetingende uaktsomt.
170

   

 

Når det gjelder målestokken må det tas utgangspunkt i hva som er et faglig forsvarlig 

skjønn.
171

 Fastsettelsen av et aksjeselskaps forventede inntjening og forventede 

utbytteutbetalinger beror i hovedsak på finansøkonomiske betraktninger. I denne 

sammenheng er det grunn til å påpeke at det neppe finnes én løsning som er forsvarlig, 

slik at den enkelte fagperson må gis betydelig frihet innenfor rammene av det som kan 

anses som faglig forsvarlig. Hva som er et faglig forsvarlig skjønn, må sees i lys av 

formålet bak opplysningsplikten i vphl. §§ 10-11 annet og tredje ledd, samt kravene i 

vpf. § 10-9 femte ledd. Et faglig forsvarlig skjønn er utvist så lenge den faglige 

vurderingen av det skjønnsmessige datagrunnlaget er basert på "… rimelige 

forutsetninger …", jf. vpf. § 10-9 femte ledd bokstav b.   

 

Etter Perlands oppfatning kan det "… tenkes at særlig kvalifiserte feil i vurderingene 

eller slutningene om fremtiden etter omstendighetene er utstedersidens ansvar", og at 

det må foreligge "[b]etydelige avvik fra et faglig forsvarlig skjønn og håndverk …" for 

at det skal være grunnlag for erstatningsansvar.
172

 Normann mener "… prognosen må 

ha avveket i betydelig grad fra de reelle tall for at benyttelsen av prognosen skal kunne 

betegnes som rettsstridig".
173

 Hun mener at "[a]vviket bør være så markert at man ikke 

bare kan betegne prognosen som overdrevent optimistisk, men nærmest som et bevisst 

eller ubevisst forsøk på å gi markedet et positivt bilde av selskapets muligheter som 

                                                 

170
 Se avsnitt 2.2.7 ovenfor om betydningen av den erstatningsrettslige feilmargin.  

171
 Se Færstad 2011 s. 320. 

172
 Jf. Perland 2009 s. 291. 

173
 Jf. Normann Aarum 1994 s. 440. 
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savner grunnlag i de faktiske forhold".
174

 Begge forfattere er således av den oppfatning 

at det skal svært mye til for at utstedere eller tilretteleggere av aksjeemisjoner skal bli 

ansvarlige for opplysninger om fremtidig utvikling som ikke viser seg å slå til. 

Tilsvarende må det nok gjelde et krav om kvalifiserte feil i det skjønnsmessige 

datagrunnlaget for at investeringsrådgiver skal kunne bli erstatningsansvarlig.
175

  

 

Normann synes å forutsette at det kreves kvalifisert skyldgrad for å statuere ansvar for 

informasjonsmangler knyttet til prognoser og forventninger om fremtiden.
176

 Perland 

mener det ikke er "… holdepunkter i norsk rett for at bare grov uaktsomhet kan gi 

grunnlag for erstatningsansvar i disse tilfeller".
177

 Når det gjelder investeringsrådgivers 

erstatningsansvar, foreligger det ingen rettspraksis som tar stilling til spørsmålet. Etter 

min mening er det ikke nødvendig å ta stilling til hvorvidt det kreves kvalifisert skyld. 

At det eventuelt skulle kreves kvalifisert skyld, medfører ikke noe annet enn at det må 

foreligge et "… markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte …", og bidrar således 

ikke til å trekke noen nærmere grense for når det foreligger brudd på handlenormen.
178

   

 

Avslutningsvis kan det spørres om det er grunnlag for å relativisere grensen for 

normbrudd ut fra hvem som er adressat for opplysningene. Spørsmålet er om kundens 

profesjonalitet (eller mangel på) kan få betydning for hvilke avvik fra faglig forsvarlig 

skjønn som medfører erstatningsansvar for investeringsrådgiver. Det kan tenkes at en 

kunde med særdeles lite erfaring med investering i finansielle instrumenter ikke har 

samme innsikt i karakteren av opplysninger om forventet avkastning. Likevel bør det 

forventes at enhver kunde, uavhengig av profesjonalitet, forstår at en opplysning om 

forventet avkastning ikke kan tas til inntekt som en garanti om avkastning. Truyen 

synes å forutsette dette for kursmål i aksjeanalyser. Han sier at "[o]gså for en amatør er 

det åpenbart at kursmålet i en analyse er en usikker prognose".
179

 Etter min mening er 

andre virkemidler enn en lempeligere vurdering av handlenormen bedre egnet til å 

                                                 

174
 Jf. Normann Aarum 1994 s. 440.  

175
 Se nedenfor i avsnitt 4.3.3 med videre henvisning til Rt. 1994 s. 1430 og Rt. 1997 s. 231. 

176
 Se Normann Aarum 1994 s. 440.  

177
 Jf. Perland 2009 s. 292. 

178
 Jf. Rt. 1995 s. 486 på s. 494. Se også Lødrup 2009 s. 127 og Nygaard 2007 s. 215. 

179
 Jf. Truyen 2007 s. 122. 
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ivareta mindre profesjonelle kunders forståelse av forventet avkastning. Blant annet 

plikter investeringsrådgiveren å gi "… en klar advarsel om at slike prognoser ikke kan 

anvendes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning", jf. vpf. § 10-9 femte ledd 

bokstav d. Når kunden er gitt en slik advarsel, er det liten grunn til å stille strengere 

krav til investeringsrådgiverens ansvar for informasjonsmangler knyttet til opplysninger 

om forventet avkastning når kunden er mindre profesjonell.    

4.3.3 Feil ved valg av modell for beregningen 

Feil i opplysninger om forventet avkastning kan også skyldes at det er valgt en modell 

for beregningen som ikke gir et riktig bilde av den forventede avkastningen i 

aksjefondet.
180

 Spørsmålet er i hvilken grad investeringsrådgiver kan velge modeller for 

beregning av forventet avkastning uten å komme i konflikt med handlenormen for 

investeringsrådgivere.  

 

Det er i finansøkonomisk teori utviklet en rekke metoder for beregning av forventet 

avkastning.
181

 De to mest anerkjente er Capital Asset Pricing Model (CAPM) og 

Arbitrage Pricing Theory (APT). I tillegg finnes det en rekke variasjoner av disse 

modellene, og en rekke andre (og mindre kjente) modeller for beregning av forventet 

avkastning.
182

 Norges Bank Investment Management (NBIM), forvalter for Statens 

Pensjonsfond – Utland (SPU), har utviklet sin egen modell for beregning av forventet 

avkastning. Denne modellen er en modifisert utgave av APT.  

 

Valg av modell for beregning av forventet avkastning kan være sentralt for den 

forventede avkastning man kommer til. Til illustrasjon kan det vises til en dom avsagt 

av Borgarting lagmannsrett 30. september d.å.
183

 Saken gjelder gyldigheten av avtaler 

                                                 

180
 Se Perland 2009 s. 290.  

181
 Se Norges Bank Investment Management, "Systematisk risiko i aksjeporteføljen", Statens 

Pensjonsfond – Utland Årsrapport, 2008 s. 62-65. Tilgjengelig på http://www.norges-

bank.no/Upload/73982/NBIM_Arsrapport_08_oppslag.pdf (17.10.2011). Det som her sies om modeller 

for beregning av forventet avkastning, bygger i hovedsak på denne artikkelen.  

182
 Bl.a. Fama-French Three-factor model (FF3), Carharts Four-factor Model (CFM) og Gordon Growth 

Model (GGM).  

183
 Se LB-2010-176553 (Røeggen).  
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mellom en bank og en av bankens kunder om investering i to 

aksjeindeksobligasjoner
184

. Spørsmålet om forventet avkastning stod sentralt for 

lagmannsretten. Det er på det rene at det ikke var foretatt beregninger av forventet 

avkastning før investeringsbeslutningen ble tatt. Men da det oppstod tvist mellom 

partene, hevdet kunden at aksjeindeksobligasjonene allerede ved 

investeringsbeslutningen hadde negativ forventet avkastning. I ettertid fremla banken 

og kunden sine beregninger av forventet avkastning på tidspunktet for 

investeringsbeslutningen. Kundens sakkyndige kom til en forventet avkastning for den 

ene aksjeindeksobligasjonen på 6,62 prosent, mens bankens sakkyndige kom til en 

forventet avkastning på 14,18 prosent for den samme aksjeindeksobligasjonen. 

Bakgrunnen for avviket mellom bankens og kundens beregninger av forventet 

avkastning skyldtes valg av modell for beregning av forventet avkastning. Avgjørelsen 

illustrerer hvor stor betydning modellvalget kan ha for den forventede avkastning man 

kommer til. Det skal nevnes at lagmannsretten vurderte både bankens og kundens valg 

av modell for beregning av forventet avkastning som forsvarlige.  

 

Spørsmålet er hvilket spillerom investeringsrådgiver har når han skal foreta et valg av 

modell for beregning av forventet avkastning, og om det er en grense for hvilke 

modeller som kan velges, slik at det foreligger brudd på handlenormen dersom det 

velges en modell som går utenfor denne grensen.  

 

Verken verdipapirhandelloven eller verdipapirforskriften regulerer valg av modell for 

beregning av forventet avkastning.
185

 Verdipapirhandelloven § 10-11 tredje ledd og vpf. 

§ 10-9 femte ledd, gir grunnlag for å trekke noen rammer for hvilke modeller 

investeringsrådgiver kan bygge sine beregninger på. Det fremgår av vphl. § 10-11 tredje 

ledd at "… all informasjon til kunder …" skal være "… korrekt, klar og ikke 

villedende". Av dette kan det utledes at valg av modeller som gir grunnlag for et uriktig, 

                                                 

184
 En aksjeindeksobligasjon er en obligasjon hvor kundens avkastning på obligasjonen er knyttet til 

utviklingen i en eller flere aksjeindekser. For nærmere beskrivelse av en aksjeindeksobligasjon, se 

nedenfor i avsnitt 5.2.  

185
 Se LB-2010-176553 (Røeggen).  
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uklart eller villedende bilde av forventet avkastning, vil kunne være i strid med vphl. § 

10-11 tredje ledd og således i strid med handlenormen for investeringsrådgivere. 

 

Hvorvidt en modell for beregning av forventet avkastning bidrar til å gi et bilde av 

opplysninger om forventet avkastning som er uriktig, uklart eller villedende, beror på en 

finansøkonomisk faglig vurdering. Grensene for valg av modell må avgjøres ut fra en 

vurdering om modellvalget i det enkelte tilfelle beror på et faglig forsvarlig skjønn.  

 

Kravet om faglig forsvarlig skjønn kan blant annet utledes fra rettspraksis om andre 

profesjonsutøveres erstatningsansvar. I denne sammenheng kan vises til Høyesteretts 

dom inntatt i Rt. 1994 s. 1430. Avgjørelsen gjelder en advokats erstatningsansvar for 

rådgivning i forbindelse med et rettsforlik. Førstvoterende, med tilslutning fra de øvrige 

dommere, fremhever at det er "… vanskelig for en advokat å forutsi sakens utfall ved en 

eventuell rettsavgjørelse" (s. 1435). Om mulighetene til å holde advokater ansvarlige 

for rådgivning om rettsforlik, sier førstvoterende:  

 

"At en prosessfullmektig har rådet en part til å inngå et forlik som avviker fra 

det man senere har vært pådømt, kan i seg selv ikke gi grunnlag for et 

erstatningsansvar for advokaten. Jeg kan vanskelig se at det i slike tilfeller kan 

bli tale om erstatningsansvar med mindre advokatens rådgivning ut fra en 

generell faglig vurdering – hvor det er tatt hensyn til den usikkerhet og det 

element av skjønn jeg har nevnt – klart må anses som uforsvarlig" (s. 1436, min 

uthev.).  

 

Det er verdt å merke seg at førstvoterende mener det først kan bli tale om et 

erstatningsansvar dersom en generell faglig vurdering klart må anses som uforsvarlig. 

Som det fremgår av uttalelsen, er det kvalifiserte uforsvarlighetskravet et uttrykk for at 

vurderinger av prosessrisiko innebærer et stort element av usikkerhet og skjønn. Det 

kan spørres om dét også bør gjelde for vurderingen av valget av modell for beregning 

av forventet avkastning, slik at et valg av modell først kan anses å være i strid med 

handlenormen dersom det klart må anses som faglig uforsvarlig. Som det fremgår 

innledningsvis i dette avsnittet, finnes det en rekke ulike modeller for beregning av 

forventet avkastning. Det er tidvis stor faglig uenighet mellom fagfolk om hvilke 
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modeller som er best egnet til å gi et riktig bilde av forventet avkastning. Til dette 

kommer at vurderinger av forventet avkastning i sin natur er usikre. Her må det 

allikevel antas at det er et avgrenset antall modeller som kan regnes som faglig 

forsvarlige. Dette tilsier at spillerommet for valg av modell for beregningen er noe 

mindre enn for estimater knyttet til det skjønnsmessige datagrunnlaget.   

 

I tilsvarende retning kan det vises til Rt. 1997 s. 231 (Ditten-dommen), hvor spørsmålet 

var om en rådgivende ingeniør kunne holdes erstatningsansvarlig for påstått uaktsom 

prosjektering.
186

 Førstvoterende tok utgangspunkt i en vurdering av om prosjekteringen 

var faglig forsvarlig. Førstvoterende bemerket at det under prosjekteringen var rom for 

et betydelig faglig skjønn. Spørsmålet var om skjønnet i den konkrete saken lå innenfor 

forsvarlige rammer. En enstemmig Høyesterett kom til at prosjekteringen lå innenfor 

det faglige skjønn, og det var ikke grunnlag for å pålegge den rådgivende ingeniør 

erstatningsansvar.  

 

Se også Agder lagmannsretts dom avsagt 20. november 2007, der det var spørsmål om 

en boligsalgsrapport hadde gitt et misvisende bilde av boligens tilstand.
187

 Om 

vurderingen uttalte lagmannsretten: "I en slik skjønnsmessig bedømmelse må det 

åpenbart være rom for forskjellig syn på gradering innenfor rammen av et faglig 

forsvarlig skjønn".  

 

Videre kan det vises til Frostating lagmannsretts dom avsagt 18. oktober 2010.
188

 Et av 

spørsmålene i saken var om informasjon om standardavvik kunne "… anses som et 

tjenlig og riktig mål på den reelle risikoen …". Flertallet kom til at det var svakheter 

ved bruk av standardavvik som mål på den reelle risikoen, men fant ikke grunn til å gå 

nærmere inn på dette da "… selve metoden og bruken av standardavvik som begrep, er 

en innarbeidet praksis ved risikovurderinger ved verdipapirhandel". Selv om spørsmålet 

gjaldt måling av risiko, har uttalelsen overføringsverdi til løsningen av 

problemstillingen her. Også vurderinger av risiko beror på skjønnsmessige vurderinger. 

                                                 

186
 Se omtale av denne dommen ovenfor i avsnitt 3.2.4. 

187
 Se LA-2007-95989 (Skippergata). 

188
 Se LF-2010-16348 (Tvete Holding). 
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Dommen viser at et moment i vurderingen av om metoden er faglig forsvarlig, er om 

den kan anses som innarbeidet praksis ved verdipapirhandel. På samme måte kan valg 

av en metode for beregning av forventet avkastning som i utstrakt grad anvendes i 

praksis, neppe være i strid med handlenormen for investeringsrådgivere.  

 

Den rettspraksis som er gjennomgått ovenfor, viser at det avgjørende er om valget av 

modell ligger innenfor et faglig forsvarlig skjønn. Først dersom det er foretatt et valg 

som klart må anses som uforsvarlig, kan bli tale om å konstatere brudd på 

handlenormen for investeringsrådgivere. Det følger av det som her er sagt at det skal 

relativt mye til for at investeringsrådgiver skal bli erstatningsansvarlig for å ha valgt feil 

metode for beregning av forventet avkastning. Utenkelig er det imidlertid ikke at 

investeringsrådgiver kan ha valgt en metode som må anses som klart uforsvarlig. 

4.3.4 Feil i det objektive datagrunnlaget eller ved anvendelsen av valgt modell 

For det tredje kan feil i opplysninger om forventet avkastning skyldes at det hefter feil 

ved det objektive datagrunnlaget som ligger til grunn for beregningen av forventet 

avkastning, eller at det er begått feil i anvendelsen av den modell som er valgt for 

beregningen.
189

 Disse to årsaker til feil ved opplysninger om forventet avkastning 

behandles samlet i avsnittet her. 

 

Med det objektive datagrunnlaget siktes det til forhold av faktisk eller historisk karakter 

som i hovedsak ikke beror på skjønnsmessige betraktninger.
190

 Hvorvidt mangler i det 

faktiske informasjonsgrunnlaget innebærer brudd på handlenormen for 

investeringsrådgivere, var gjenstand for behandling i typetilfellet ovenfor.
191

 Spørsmålet 

i dette avsnittet er når mangler i det objektive datagrunnlaget for beregning av forventet 

avkastning medfører et brudd på handlenormen for investeringsrådgivere. Dette reiser 

spørsmål om det er grunn til å behandle slike mangler annerledes enn andre mangler i 

det faktiske informasjonsgrunnlaget.  

 

                                                 

189
 Se Perland 2009 s. 286 flg. og forutsetningsvis Normann Aarum 1994 s. 438-439. 

190
 Om skillet mellom faktiske opplysninger og prognoser, se avsnitt 3.2.2 ovenfor. 

191
 Se kapittel 3 ovenfor. 
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Beregning av forventet avkastning bygger også på opplysninger om faktiske forhold. 

Verdipapirforskriften § 10-9 femte ledd bokstav b krever at informasjon om fremtidig 

avkastning "… skal være basert på rimelige forutsetninger understøttet av objektive 

data".
192

 De objektive data som ligger til grunn for beregningen av forventet avkastning 

kan for eksempel være regnskapsinformasjon knyttet til det enkelte aksjeselskap som 

inngår i aksjefondet. Riktignok vil slik informasjon til en viss grad bero på 

skjønnsmessige betraktninger, men her er de skjønnsmessige rammene mindre enn for 

opplysninger om fremtidsutsikter. 

 

Det er neppe grunnlag for å behandle mangler ved de objektive data som ligger til grunn 

for beregningen av forventet avkastning annerledes enn mangler i andre opplysninger 

om faktiske forhold.
193

 Også for objektive data som inngår i beregningen av forventet 

avkastning kommer vphl. § 10-11 tredje ledd til anvendelse, slik at opplysningen må 

være "… korrekt, klar og ikke villedende".
194

 I den grad det foreligger et avvik mellom 

de objektive data som er lagt til grunn, og de reelle forhold, er det neppe tvil om at det 

foreligger et brudd på handlenormen for investeringsrådgivere.
195

  

 

Feil i opplysninger om forventet avkastning kan også skyldes at den valgte modellen for 

beregning av forventet avkastning er anvendt på feil måte.  

 

Anvendelsen av de enkelte modeller for beregning av forventet avkastning kan være 

komplisert. Det kan tenkes tilfeller der det begås feil i anvendelsen av modellen. Dette 

kan for eksempel være regnefeil, manglende inkludering av enkelte parametere eller 

misforståelser knyttet til fremgangsmåten for den enkelte modell.  

 

                                                 

192
 Å gi opplysninger om forventet avkastning som ikke bygger på objektive data, kan i seg selv utgjøre 

grunnlag for brudd på handlenormen.  

193
 Se Perland 2009 s. 286. 

194
 Hva gjelder tolkningen av de objektive data, og fastleggelsen av de reelle forhold, vises det til 

fremstillingen i avsnitt 3.2.5 ovenfor. 

195
 Se Normann Aarum 1994 s. 438-439 for tilsvarende om styreansvar for informasjon i tilknytning til 

aksjeemisjoner. 
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Etter min mening er det neppe grunn til å behandle feil ved anvendelsen av modeller for 

beregning av forventet avkastning annerledes enn feil i det objektive datagrunnlaget. Så 

lenge slike feil ikke skyldes skjønnsmessige vurderinger, vil det være relativt enkelt å 

avgjøre hvorvidt det objektivt sett foreligger et avvik fra det som kan anses forsvarlig. 

Når det først foreligger feil i beregningen, typisk regnefeil, er det rimelig klart at dette 

medfører et brudd på handlenormen for investeringsrådgivere.  

4.3.5 Oppsummering og veien videre 

Den ovenstående gjennomgangen av ulike årsaker viser at vurderingen av om det 

foreligger brudd på handlenormen, varierer i stor grad. Det er betydelig større 

slingringsmonn for feil som skyldes skjønnsmessige vurderinger enn for feil som 

skyldes mangler i det objektive datagrunnlaget, eller feil ved anvendelsen av modellen 

for beregningen. 

  

Selv om det kan konstateres at det foreligger brudd på handlenormen, medfører ikke 

dette nødvendigvis erstatningsansvar for investeringsrådgiveren. I neste avsnitt 

behandles spørsmålene om årsakssammenheng og økonomisk tap.   

 Årsakssammenheng og økonomisk tap  4.4

4.4.1 Innledning 

Det er nå kartlagt hvorvidt ulike årsaker til feil ved opplysninger om forventet 

avkastning medfører at investeringsrådgiver X kan sies å ha brutt handlenormen for 

investeringsrådgivere. Et erstatningsansvar for investeringsrådgiver forutsetter at det har 

oppstått et økonomisk tap som står i årsakssammenheng med normbruddet. Spørsmålet 

om årsakssammenheng og økonomisk tap, beror på en vurdering av hvorvidt kunden 

hadde stilt bedre dersom investeringsrådgiveren hadde overholdt handlenormen for 

investeringsrådgivere.
196

 På tilsvarende måte som i kapittel 4 ovenfor, er den 

utviklingen i det faktiske hendelsesforløpet her gitt: kunden realiserte en gevinst på 

170 000 kroner som følge av investeringen i aksjefondet.
197

 Det gjenstår da å fastlegge 

                                                 

196
 Se avsnitt 2.3.2 ovenfor.  

197
 Se avsnitt 4.2 ovenfor. 
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utviklingen i et alternativt hendelsesforløp for å ta stilling til om kravene til 

årsakssammenheng og økonomisk tap er oppfylt.
198

   

 

For feil ved prognoser kan det imidlertid tenkes at en handlemåte i tråd med 

handlenormen for investeringsrådgivere kunne ha gitt et tilsvarende – eller til og med 

høyere – tall for forventet avkastning. Det er derfor nødvendig å si noe om hvordan 

investeringsrådgiver kunne ha handlet for å overholde handlenormen, og betydningen 

av de ulike alternative handlemåtene for vurderingen av kravene til årsakssammenheng 

og økonomisk tap (avsnitt 4.4.2). I de påfølgende avsnitt skal det kort kommenteres 

hvorvidt kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap er oppfylt i de tenkelige 

alternative hendelsesforløp. Det kan tenkes at kunden, dersom investeringsrådgiveren 

hadde handlet i tråd med handlenormen, uansett ville investert aksjefondet (avsnitt 

4.4.3), at kunden ikke ville investert i aksjefondet (avsnitt 4.4.4), eller at kunden ville 

investert i aksjefondet på andre vilkår (avsnitt 4.4.5). Avslutningsvis vil det sies noe 

kort om hvilket alternativt hendelsesforløp som fremstår som mest sannsynlig i 

typetilfellet her (avsnitt 4.4.6).   

4.4.2 Fastleggelse av hvordan investeringsrådgiveren burde handlet 

Det er ikke gitt at opplysningen om forventet avkastning ville vært lavere selv om 

investeringsrådgiveren hadde handlet i tråd med handlenormen. I et alternativt 

hendelsesforløp kunne investeringsrådgiveren valgt en metode for beregning av 

forventet avkastning som ville gitt et tilsvarende – eller høyere – estimat for forventet 

avkastning enn det som faktisk ble gitt til kunden. Spørsmålet er hvilken betydning 

dette har for vurderingen av om kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap er 

oppfylt.  

 

Etter min mening medfører ikke dette noen endring i utgangspunktet for vurdering av 

kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap. Problemstillingen blir fremdeles 

hvordan situasjonen ville utviklet seg i et alternativt hendelsesforløp der 

investeringsrådgiveren har handlet i tråd med handlenormen. Spørsmålet om hvilken 

metode investeringsrådgiver ville valgt, er en del av fastleggelsen av det alternative 

                                                 

198
 Se avsnitt 2.3.3 ovenfor.  
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hendelsesforløp. Kunden må påvise med alminnelig sannsynlighetsovervekt at en 

beregning i tråd med handlenormen ville medført at han fikk en opplysning om 

forventet avkastning som var lavere enn den som faktisk ble gitt. Dersom 

investeringsrådgiver anfører at han i et alternativt hendelsesforløp ville valgt en metode 

som ville gitt tilsvarende eller høyere estimat for opplysningen om forventet avkastning, 

må han sannsynliggjøre et slikt scenario. I de tilfeller begge parter anfører hvert sitt 

scenario, må det tas stilling til hvilket av de to hendelsesforløp som fremstår som mest 

sannsynlig. Hvis flere alternativer fremstår som like sannsynlige kan det være aktuelt å 

løse spørsmålet ut fra bevisbyrderegler.
199

  

 

Når det er fastlagt hvilken forventet avkastning investeringsrådgiveren hadde kommet 

til i et alternativt hendelsesforløp, må det tas stilling til om kunden i et alternativt 

hendelsesforløp ville handlet annerledes som følge av den riktige opplysningen om 

forventet avkastning. Opplysningen om forventet avkastning som ville blitt gitt i et 

alternativt hendelsesforløp, kan få stor betydning for vurderingen av hvordan kunden 

ville handlet i et alternativt hendelsesforløp. I den grad det i et alternativt 

hendelsesforløp ville fremkommet en opplysning om forventet avkastning som var lik 

eller høyere enn den opplysningen som faktisk ble gitt, er det lite sannsynlig at kunden 

ville ansett det som mindre gunstig å investere i aksjefondet. Kunden kan da vanskelig 

høres med at han ikke ville investert i aksjefondet dersom investeringsrådgiveren hadde 

beregnet forventet opplysning i tråd med handlenormen. 

 

Uansett hvilket hendelsesforløp som legges til grunn, må det vurderes hvordan kunden 

ville handlet dersom han fikk riktig opplysning om forventet avkastning. Det er heller 

ikke opplagt at kunden ikke ville investert selv om han fikk en opplysning om forventet 

avkastning som var mye lavere enn den som faktisk ble gitt.   

4.4.3 Kunden ville uansett investert i aksjefondet 

I en hypotetisk situasjon der investeringsrådgiver X har gitt kunde A opplysninger om 

forventet avkastning som er i tråd med handlenormen, kan et mulig utfall være at kunde 

                                                 

199
 Om betydningen av bevisbyrderegler ved valg mellom flere alternative hendelsesforløp, se avsnitt 

2.3.4 ovenfor.  
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A hadde investert i det samme aksjefondet på samme vilkår. Det er da klart at kunden 

ville stilt i samme posisjon formuesmessig som den situasjonen som faktisk oppstod. 

Kunden har i et slikt tilfelle ikke lidt et økonomisk tap, og kravet til årsakssammenheng 

er ikke oppfylt. 

 

Det kan spørres om kunde A kan kreve erstatning for tapt avkastning.
200

 Med tapt 

avkastning siktes det til den avkastning kunden forventet på bakgrunn av 

informasjonsgrunnlaget, herunder opplysningen om forventet avkastning fra 

investeringsrådgiver X. Med mindre investeringsrådgiver på kontraktsrettslig grunnlag 

har avgitt en uttrykkelig garanti om avkastning, kan krav om tapt avkastning ikke føre 

frem fordi kravet til årsakssammenheng må opprettholdes.
201

 

4.4.4 Kunden ville ikke investert i aksjefondet 

I en hypotetisk situasjon der investeringsrådgiver X har gitt kunde A opplysninger om 

forventet avkastning som er i tråd med handlenormen, kan et annet alternativt 

hendelsesforløp være at kunde A ikke hadde investert i aksjefondet.  

 

Hvorvidt kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap er oppfylt, beror på den 

videre utviklingen i et alternativt hendelsesforløp. Hvis det legges til grunn at kunden 

ikke hadde investert i aksjefondet i et alternativt hendelsesforløp, må det tas stilling til 

hvilken avkastning kunden ville hatt.
202

 Også i et alternativt hendelsesforløp ville 

kunden ha plassert pengene et sted. Kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap er 

oppfylt i de tilfeller den gjennomsnittlige avkastningen i det alternative hendelsesforløp 

                                                 

200
 Se Perland 2009 s. 783. 

201
 Se Perland 2009 s. 783. I de tilfeller investeringsrådgiver etter vpf. § 10-9 femte ledd bokstav d, har 

gitt en uttrykkelig advarsel om at opplysninger om forventet avkastning ikke kan anvendes som en 

pålitelig indikator for fremtidig avkastning, er det lite sannsynlig at investeringsrådgiveren har påtatt seg 

en slik garantiforpliktelse.  

202
 For en fremstilling av de ulike plasseringsalternativer og betydningen av den alternative plasseringen 

for kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap, vises det til avsnitt 3.5.3 ovenfor.  
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ville vært høyere enn fire prosent per år gjennom investeringsperioden. Kunde A ville i 

slike tilfeller stilt bedre enn han faktisk gjorde ved å investere i aksjefondet.
203

  

4.4.5 Kunden ville investert i aksjefondet på andre vilkår 

Et tredje mulig utfall er at kunden ville investert til tross for riktig opplysning om 

forventet avkastning, men på andre vilkår. Med andre vilkår menes at kunden enten 

hadde investert et lavere beløp, eller at han ville investert til en annen kurs. Spørsmålet 

er om vilkårene om årsakssammenheng og økonomisk tap er oppfylt i et slikt tilfelle.  

 

Hvis kunden anfører at han ville tegnet andeler i aksjefondet til en lavere kurs dersom 

investeringsrådgiver X hadde gitt en opplysning om forventet avkastning i tråd med 

handlenormen, må det tas stilling til om det er grunnlag for erstatning for 

kurspåvirkning. På tilsvarende måte som i typetilfellet i kapittel 3 ovenfor, er det her 

neppe grunnlag for at investeringsrådgiverens normbrudd har hatt betydning for 

tegningskursen i aksjefondet.
204

  

 

Et annet og mer realistisk scenario, er at kunde A, dersom han hadde fått riktig 

opplysning om forventet avkastning, hadde investert et lavere beløp i aksjefondet. For å 

ta stilling til om det foreligger årsakssammenheng og økonomisk tap må man vurdere 

det investerte beløp og det ikke-investerte beløp hver for seg. Det beløp som er investert 

i aksjefondet, må vurderes på samme måte som om kunden ville investert til tross for at 

investeringsrådgiver hadde handlet i tråd med handlenormen.
205

 For denne delen av det 

investerte beløp er kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap ikke oppfylt. Det 

beløp som investor ikke ville investert i aksjefondet, må vurderes ut fra hvilken 

avkastning kunden ville hatt på beløp i et alternativt hendelsesforløp.
206

 I den grad 

kunden i et alternativt hendelsesforløp ville hatt en gjennomsnittlig avkastning som 

                                                 

203
 Som nevnt ovenfor i avsnitt 2.3.3, er det ikke noe prinsipielt i veien for at kunden i slike tilfeller kan 

kreve erstatning for tapt alternativavkastning, dog med de begrensninger som følger av kravet til 

påregnelighet og adgangen til lemping.  

204
 Se avsnitt 3.5.4 ovenfor.  

205
 Se avsnitt 4.4.3 ovenfor.  

206
 Vurderingen vil bli tilsvarende for situasjonen der kunden ikke ville investert i aksjefondet dersom 

investeringsrådgiveren hadde handlet i tråd med handlenormen, se avsnitt 4.4.4 ovenfor. 



 90 

oversteg fire prosent per år, er kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap 

oppfylt.  

4.4.6 Oppsummering  

Som det fremgår av det ovenstående kan det tenkes tilfeller der kunden kan 

sannsynliggjøre at han har lidt et tap som følge av en feil opplysning om forventet 

avkastning. Det synes imidlertid som en lang vei å gå. For det første viser 

gjennomgangen at også en adferd i tråd med handlenormen kan medføre at en 

opplysning om forventet avkastning blir like høy som i tilfeller der det har skjedd et 

brudd på handlenormen for investeringsrådgivere. I en slik situasjon kan det være 

vanskelig for en kunde å påvise at han ikke ville investert i aksjefondet dersom han fikk 

riktig informasjon om forventet avkastning. Til dette kommer at kunden må påvise at 

han i et alternativt hendelsesforløp ville ha fått en avkastning som oversteg den 

avkastning han mottok som følge av investeringen i aksjefondet. Med mindre det 

aksjefondet kunden har investert i har opplevd en særskilt lav avkastning sammenliknet 

med andre investeringsalternativer, kan det synes som om dette er en vanskelig byrde å 

bære. Etter min mening er det relativt lite sannsynlig at vi vil få rettsavgjørelser hvor en 

kunde vinner frem med et slikt krav overfor en investeringsrådgiver. 

Investeringsrådgiverens opplysning om forventet avkastning kan vanskelig sees som en 

garanti om en viss avkastning, særlig tatt i betraktning at investeringsrådgiveren er 

pålagt å opplyse kunden om at "… slike prognoser ikke kan anvendes som en pålitelig 

indikator for fremtidig avkastning", jf. vpf. § 10-9 femte ledd bokstav d. 

 Konklusjon og veien videre 4.5

Analysen av de to første typetilfellene gir grunnlag for å opprettholde skillet mellom 

opplysninger om faktiske forhold og prognoser. I de tilfeller det hefter feil ved 

opplysninger om faktiske forhold, som i liten grad beror på skjønnsmessige 

betraktninger, er det lite rom for feilmargin før det utløser erstatningsansvar. Det er i 

disse tilfellene også enklere å vurdere kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap 

fordi det er enklere å fastslå hvordan investeringsrådgiveren skulle ha handlet.  

 

Når det gjelder prognoser, er bildet mer sammensatt. Her må det skilles mellom feil 

som skyldes skjønnsmessige vurderinger og feil som skyldes forhold av mer "teknisk" 
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karakter. For feil som skyldes skjønnsmessige vurderinger, antas det at 

investeringsrådgiveren har betydelig større spillerom før erstatningsansvar inntrer. Til 

dette kommer at de skjønnsmessige betraktningene også preger vurderingen av 

årsakssammenhengen og hvorvidt det er lidt et økonomisk tap. Dette gjør det vanskelig 

for en kunde å påvise at en feil ved de skjønnsmessige vurderingene faktisk har påført 

ham et økonomisk tap i erstatningsrettslig forstand. 

 

I neste kapittel skal det vurderes hvorvidt investeringsrådgivers brudd på plikten til å 

foreta egnethetstest, kan medføre erstatningsansvar. Ved siden av opplysningsplikten, er 

kravet til egnethetstest en av de mer sentrale plikter for investeringsrådgivere etter vphl. 

§ 10-11 flg.    
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5 Typetilfelle: Feil ved egnethetsvurderingen 

 Innledning 5.1

Verdipapirhandelloven § 10-11 fjerde ledd første punktum pålegger verdipapirforetak 

som yter investeringsrådgivning å "… innhente nødvendige opplysninger om kundens 

kunnskap om og erfaring fra det aktuelle investeringsområde, samt kundens finansielle 

stilling og investeringsmål". Det fremgår av annet punktum at "[u]ndersøkelsene skal 

sette foretaket i stand til å anbefale … de finansielle instrumenter som egner seg for 

vedkommende". Spørsmålet er om investeringsrådgivere kan bli erstatningsansvarlig 

overfor sine kunder for brudd på denne plikten. I det følgende skal denne 

problemstillingen analyseres gjennom behandling av et typetilfelle.   

 Faktum og problemstilling  5.2

Anta at kunde A går til investeringsrådgiver X for råd om investering. 

Investeringsrådgiver X er ansatt i verdipapirforetaket B AS. Foretaket har kun 

konsesjon til å yte investeringstjenesten investeringsrådgivning etter vphl. § 2-1 første 

ledd nr. 5, jf. vphl. § 9-1 første ledd.  

 

I det første møtet med kunden innhenter investeringsrådgiveren informasjon om 

kundens kunnskap og erfaring med investeringer, kundens finansielle situasjon, samt 

kundens investeringsmål.  Av møtet fremkommer det at kunden er 64 år, har en årlig 

brutto inntekt på 350 000 kroner, og en formue på ca. to millioner kroner. Formuen 

består delvis i egen bolig (én million kroner) og delvis av likvide midler (én million 

kroner). Kunden opplyser at hun ikke har gjeld av betydning. Videre fremkommer det at 

kunden ønsker lav risiko, og at hun har litt erfaring med finansielle plasseringer. Når det 

gjelder investeringsmål, opplyser kunden at hun ønsker høyere avkastning enn 

tradisjonelt bankinnskudd, og at investeringshorisonten er tre til fire år. Kunden har 

ikke tidligere investert i sammensatte produkter. 

 

På bakgrunn av informasjonen fra kunden, utarbeider investeringsrådgiver et 

investeringsråd som presenteres i det andre møtet med kunden. Kunden anbefales å 

plassere én million kroner i et sammensatt produkt med løpetid på fem år. Investeringen 

innebærer at kunden etter fem år får tilbakebetalt nominelt investert beløp (garantert 
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hovedstol), samt eventuell avkastning. Garantien for hovedstolen gjelder imidlertid bare 

ved forfall, fem år etter at investeringen foretas. Det er mulig å selge seg ut før forfall, 

men det er da ingen hovedstolgaranti, og verdien av investeringen kan da være både 

høyere og lavere enn nominelt investert beløp. Avkastningen på investeringen knytter 

seg til utviklingen i hovedindeksen på Tokyo-børsen. I møtet med kunden gir 

investeringsrådgiver all nødvendig informasjon om det sammensatte produktet på en 

klar og tydelig måte.  

 

På bakgrunn av møtene med investeringsrådgiver X beslutter kunden å investere i tråd 

med anbefalingen. En kort stund senere foretar hun investeringen gjennom et annet 

verdipapirforetak enn B AS.  

 

Omtrent tre år senere ønsker kunden å selge seg ut av investeringen på grunn av sin 

finansielle situasjon. Hun er nå blitt pensjonert og mottar kun minstepensjon. På dette 

tidspunktet har den nominelle verdien av investeringen falt med 30 prosent på grunn av 

utviklingen i markedssituasjonen siden investeringen ble foretatt.
207

 Kunden gis 

mulighet til å selge seg ut, men siden hovedstolgarantien kun gjelder ved forfall, må 

kunden realisere et tap på 300 000 kroner. Den reduserte verdien av investeringen 

skyldes en generell konjunkturnedgang, som også har rammet Tokyo-børsen. Kunden 

selger seg ut av investeringen, og realiserer et tap i den nominelle verdien på 300 000 

kroner.
208

  

 

Kunde A går til søksmål mot verdipapirforetaket B AS, med krav om erstatning for 

tapet ved investeringen. Grunnlaget for kravet er at investeringsrådgiver etter kundens 

oppfatning, har ytet mangelfull investeringsrådgivning. Kunden viser i denne 

sammenheng særlig til at hun opplyste om en investeringshorisont på tre til fire år, at 

hun uttrykte et ønske om lav risiko, og at hun ikke hadde tilstrekkelig kunnskap og 

erfaring til å forstå risikoen ved investeringen.  

 

                                                 

207
 Det siktes her til en markedssituasjon tilsvarende den vi opplevde under finanskrisen i perioden 

mellom august 2007 og oktober/november 2008.  

208
 Som følge av den negative utviklingen på Tokyo-børsen mottar kunden heller ikke noen avkastning. 
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Spørsmålet er om verdipapirforetaket B AS er erstatningsansvarlig for det tap kunden 

påstår hun har lidt som følge av sin investering i det sammensatte produktet.  

 

For å vurdere om det er grunnlag for å holde investeringsrådgiver ansvarlig for skuffede 

forventninger i dette typetilfellet, må det undersøkes konkret om investeringsrådgiver 

har begått feil ved egnethetstesten, slik at han kan sies å ha brutt handlenormen for 

investeringsrådgivere (avsnitt 5.3). Brudd på handlenormen ved egnethetstesten er ikke 

tilstrekkelig til å pålegge investeringsrådgiver et erstatningsansvar. Et eventuelt 

erstatningsansvar for investeringsrådgiver betinger at det også foreligger et økonomisk 

tap som står i årsakssammenheng med normbruddet (avsnitt 5.4 og 5.5). 

 

Det forutsettes i det følgende at verdipapirforetaket B AS identifiseres med eventuelle 

erstatningsbetingende handlinger foretatt av investeringsrådgiver X, jf. skl. § 2-1 første 

ledd.
209

 Videre legges det til grunn at det ikke er gitt mangelfulle, feilaktige, uklare, 

vage eller villedende opplysninger til kunden.
210

 

 Brudd på handlenormen  5.3

5.3.1 Innledning 

Spørsmålet er om investeringsrådgiver X har handlet i strid med handlenormen for 

investeringsrådgivere ved å anbefale kunden å investere én million kroner i et 

sammensatt produkt med løpetid på fem år. Vurderingen beror i hovedsak på om 

investeringsrådgiver X ved sin anbefaling til kunden, har brutt kravet til god 

forretningsskikk slik det kommer til uttrykk i vphl. § 10-11 fjerde ledd og presiserende 

bestemmelser i verdipapirforskriften.
211

  

 

                                                 

209
 Se nærmere om arbeidsgiveransvaret i avsnitt 2.2.3 ovenfor. 

210
 Det tas her stilling til en viktig del av grunnlaget for investeringsrådgivers erstatningsansvar. Formålet 

med denne forutsetningen er imidlertid å isolere analysen av hvorvidt feil ved egnethetstesten kan 

medføre erstatningsansvar for investeringsrådgivere.  

211
 Om betydningen av skrevne adferdsnormer, og kravet til god forretningsskikk spesielt, vises det til 

avsnitt 2.2.4 ovenfor.  
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Som det fremgår innledningsvis i dette kapittelet,
212

 plikter investeringsrådgiver å 

innhente enkelte opplysninger om kunden for å være i stand til å anbefale de 

investeringstjenester og finansielle instrumenter som er egnet for vedkommende, jf. 

vphl. § 10-11 fjerde ledd første punktum. Egnethetstesten pålegger investeringsrådgiver 

to plikter. Den ene plikten går ut på innhenting av opplysninger om kunden. Den andre 

plikten går ut på å tilpasse anbefalingen av finansielle instrumenter til de innhentede 

opplysningene.
213

 I typetilfellet her forutsettes det at investeringsrådgiver har oppfylt 

plikten til å innhente opplysningene om kunden. Spørsmålet er om 

investeringsrådgiveren har oppfylt plikten til å tilpasse anbefalingen til kunden. I den 

forbindelse reiser blant annet Kredittilsynets (nå Finanstilsynet) uttalelser spørsmål om 

anbefalinger om å investere i sammensatte produkter til ikke-profesjonelle kunder i sin 

alminnelighet er i strid med kravet til egnethet, slik at enhver anbefaling til disse 

kundene om investering i sammensatte produkter kan sies å være i strid med god 

forretningsskikk.   

 

Jeg finner det hensiktsmessig å vurdere forholdet til kundens kunnskap og erfaring 

innledningsvis (avsnitt 5.3.2). Deretter vil jeg vurdere hvorvidt anbefalingen er i tråd 

med kundens investeringshorisont (avsnitt 5.3.3) og risikoangivelse (avsnitt 5.3.4).  

5.3.2 Kundens kunnskap og erfaring 

Spørsmålet er om anbefalingen fra investeringsrådgiver X er egnet for kunde A ut fra 

hennes kunnskap og erfaring med investeringer i finansielle instrumenter. For å vurdere 

dette må det klargjøres hvilken plikt som hviler på investeringsrådgiveren etter vphl. § 

10-11 fjerde ledd.  

 

Formålet med å tilpasse investeringsrådgivningen til kundens kunnskap og erfaring er å 

sikre at kunden forstår risikoen knyttet til den enkelte investering, jf. vpf. § 10-16 første 

                                                 

212
 Se avsnitt 5.1 ovenfor. 

213
 Det fremgår av vpf. § 10-16 første ledd bokstav a, at investeringsrådgiver blant annet plikter å påse at 

den investeringen som anbefales er "… i samsvar med kundens investeringsmål".   
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ledd bokstav c.
214

 Det er imidlertid vanskelig å være sikker på at kunden faktisk forstår 

risikoen knyttet til den enkelte investering. Spørsmålet er om investeringsrådgiver kan 

bygge på mer generelle betraktning om hva en kunde med tilsvarende erfaring og 

kunnskap normalt forstår.  Dette synes å være forutsatt av lovgiver, som uttaler at 

"[k]unden (investor) er i slike rådgivnings- og forvaltningstilfeller avhengig av å kunne 

stole på at verdipapirforetaket tilpasser sine tjenester til det nivå – erfarings- og 

kunnskapsmessig – som kundens forhold tilsier".
215

 At verdipapirforetaket tilpasser sine 

tjenester til det nivå kundens forhold tilsier, gir føringer om adgangen til å legge vekt på 

mer generelle oppfatninger om hva en kunde med tilsvarende kunnskap og erfaring 

normalt har mulighet til å forstå. Dette innebærer at investeringsrådgiver ikke kan foreta 

en klassifisering av kundegrupper som grunnlag for vurderingen av egnethet ut fra 

kunnskap og erfaring. Investeringsrådgiver må foreta en individuell og konkret 

vurdering av den enkelte kundes mulighet til å forstå risikoen ved den anbefalte 

investering, ut fra kundens konkrete kunnskap og erfaring.  

 

Selv om det må være adgang til å legge vekt på mer generelle betraktninger er jeg uenig 

med Kredittilsynet når de uttaler at "… en ikke-profesjonell kunde normalt ikke vil ha 

nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen ved sammensatte produkter".
216

 Til 

tross for at uttalelsen etter sin ordlyd er kvalifisert (jf. "normalt"), er det neppe tvil om 

at uttalelsen er ment som – og oppfattet som – en retningslinje for verdipapirforetakenes 

vurdering av egnethet.
217

 Jeg er enig med Tyrhaug og Mydske som peker på at det ikke 

er "… mulig å «skjønne» om utfallet av en slik vurdering på forhånd, slik 

Kredittilsynets uttalelse i realiteten søker å gjøre på vegne av foretakene".
218

 Dette er i 

strid med formålet med egnethetstesten i vphl. § 10-11 fjerde ledd. Forarbeidene til 

bestemmelsen fremhever at "[v]erdipapirforetaket skal gjøre en selvstendig vurdering 

                                                 

214
 Se Knut-A. Hymer, "Verdipapirforetakets informasjons- og rådgivningsplikt etter 

verdipapirhandelloven § 10-11 om god forretningsskikk", Tidsskrift for Forretningsjus, 2008 s. 183-186 

(s. 202). 

215
 Jf. Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) s. 105. 

216
 Jf. Kredittilsynets rundskriv 4/2008. 

217
 Se Sverre Tyrhaug og Tore Mydske, "Gjennomføring av MiFID i norsk rett – oversikt og bakgrunn", 

Tidsskrift for Forretningsjus, 2008 s. 152-182 (s. 168).  

218
 Se Tyrhaug og Mydske 2008 s. 168. 
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av kunden, ut fra de opplysningene som innhentes...", og at "[d]et er store forskjeller 

mellom de enkelte kunder…".
219

 Videre fremhever forarbeidene at investeringstjenesten 

rådgivning "… nettopp [er] kjennetegnet av at de må tilpasses de personlige forhold ved 

den enkelte investor".
220

   

 

For øvrig er det flere forhold som taler i mot en slik "forhåndssensur" av en gruppe 

finansielle instrumenter.  

 

For det første er gruppen av sammensatte produkter forskjelligartet. De sammensatte 

produkter bygger på forskjellige aktiva (og sammensetning av disse), de har ulike 

kostnader, de har ulike metoder for beregning av avkastning, og ikke minst har ikke alle 

produkter samme nivå av garanti for nominelt investert beløp. Produktene har ikke like 

egenskaper selv om de har en lik struktur.  

 

For det andre er ikke verdipapirforskriftens inndeling av kundegrupper (ikke-

profesjonelle kunder, profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter)
221

 et rimelig 

utgangspunkt for vurderingen av egnethet. Ikke-profesjonelle kunder kan være alt fra en 

pensjonist som knapt vet hva en aksje er, til et investeringsselskap som har betydelig 

erfaring med investeringer i kompliserte finansielle instrumenter. Fysiske personer 

anses ikke som profesjonelle investorer med mindre de har som hovedvirksomhet å 

investere i finansielle instrumenter, jf. vpf. § 10-2 første ledd bokstav c. Juridiske 

personer anses som ikke-profesjonelle investorer med mindre de oppfyller relativt høye 

krav til regnskapsmessig balanse, årlig netto omsetning og krav til egenkapital, se vpf. § 

10-2 første ledd bokstav b. Å underlegge samtlige ikke-profesjonelle kunder samme 

vurdering i en rådgivningssituasjon vil etter min mening være i strid med kravet til 

egnethetstest i vphl. § 10-11 fjerde ledd. Rådgivningen skal jo nettopp tilpasses den 

enkelte kundes erfaring og kunnskap med finansielle instrumenter. Det er videre på det 

rene at verdipapirforskriftens definisjon av ikke-profesjonelle kunder ikke samsvarer 

med forbrukerbegrepet i norsk forbrukervernlovgivning, sml. f.eks. fkjl. § 1.  

                                                 

219
 Jf. Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) s. 105. 

220
 Jf. Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) s. 106. 

221
 Jf. vpf. §§ 10-1 til 10-7. 
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For det tredje er den enkelte kundes øvrige forutsetninger og behov ulike. Det er ikke 

nødvendigvis slik at en kunde med høy gjeld og lite likvide midler skal behandles på 

samme måte som en kunde uten gjeld og med betydelig likvide midler.  

 

Disse forhold viser at egnetheten av et sammensatt produkt for den enkelte kunde beror 

på en konkret, helhetlig vurdering. Rådgivningen må tilpasses den enkelte kundes 

kunnskap om, og erfaring fra, investeringer i finansielle instrumenter, kundens 

finansielle situasjon og kundens investeringsmål. Det kan til støtte for dette vises til 

Borgarting lagmannsretts kjennelse, inntatt i RG 2009 s. 1512, som ble nektet fremmet 

til behandling i Høyesterett.
222

 Spørsmålet i saken var om en gruppe investorer, som 

hadde investert i et sammensatt spareprodukt, kunne gå til gruppesøksmål mot 

tilrettelegger og selgere av spareproduktet med krav om at investeringsavtalene var 

ugyldige etter lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige 

viljeserklæringer av 31. mai 1918 nr. 4 (avtaleloven eller avtl.) §§ 33 og 36. 

Lagmannsretten kom til at gruppesøksmålet måtte avvises fordi det vanskelig kan "… 

ses bort fra at individuelle forhold vil få atskillig betydning ut fra de rettslige 

grunnlagene som er påberopt". Videre fant lagmannsretten at det ville være "… mest 

hensiktsmessig å få belyst de faktiske omstendighetene i en eller flere enkeltsaker først 

…".  

 

Selv om det rettslige grunnlaget i saken var avtl. §§ 33 og 36, mener jeg at avgjørelsen 

belyser problemstillingen her. Uavhengig av om kunden påberoper seg avtalerettslige 

ugyldighetsregler eller erstatningsrettslige regler som grunnlag for sine krav, kommer 

man ikke utenom at individuelle forhold ved den enkelte investering må trekkes inn i 

vurderingen. Dette må særlig gjelde i de tilfeller en kunde går til søksmål mot en 

investeringsrådgiver som kun har ytet investeringsrådgivning. Uavhengig av rettslige 

grunnlag og hvem kravet rettes mot, må det foretas en konkret vurdering av kundens 

kunnskap og erfaring, kundens finansielle situasjon og kundens investeringsmål.
223

 

Konsekvensen er at man ikke kan oppstille en generell "forhåndssensur" knyttet til 

                                                 

222
 Jf. HR-2010-354-U. 

223
 Jf. Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) avsnitt 7.3.5 på s. 105 flg. 
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anbefalinger av sammensatte produkter til ikke-profesjonelle kunder ut fra produktets 

egnethet.
224

 Jeg er derfor ikke enig med Hymer når han sier at salg av sammensatte 

produkter kan hevdes å være i strid med verdipapirforetakets plikt til å utøve sin 

virksomhet i tråd med god forretningsskikk.
225

 Det er ikke grunnlag for å hevde at 

investeringsrådgiverens anbefaling av et sammensatt produkt i seg selv er i strid med 

handlenormen for investeringsrådgivere.  

 

Det er nok en feilslutning å si at et sammensatt produkt er uegnet for kunde A fordi hun 

er en ikke-profesjonell kunde.
226

 Det må foretas en konkret vurdering av hvorvidt kunde 

A har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å forstå risikoen ved det sammensatte 

produkt hun ble anbefalt. Dette beror på en sammenlikning av produktets kompleksitet 

opp mot kundens kunnskap og erfaring.  

 

Det sammensatte produktet som kunde A ble anbefalt å investere i, kan neppe sies å 

være komplisert. I denne sammenheng kan det vises til beskrivelsen ovenfor, hvor 

produktet og dets sentrale risikofaktorer, foretas i fire korte setninger.
227

 Her beskrives 

det blant annet hvordan avkastningen beregnes, og at garantien for det investerte beløp 

kun gjelder ved forfall.  Ved vurderingen av om kunde A hadde tilstrekkelig kunnskap 

og erfaring til å forstå risikoen, må det også legges til grunn at det kan stilles visse 

grunnleggende krav til investorer uavhengig av deres profesjonalitet.
228

 Det må blant 

annet kunne forventes at investorer "… forstår normale konsekvenser og risiki knyttet 

til informasjon", avhengig av "… hvor klart og forståelig de faktiske forhold og 

                                                 

224
 Se Bergo 2008 s. 161. Se også Tyrhaug og Mydske 2008 s. 168 hvor det påpekes at "… vurderingen 

av egnethet skal foretas av foretaket etter en konkret vurdering, og i den sammenheng er det viktig å 

understreke at myndighetene ikke kan «låse fast» dette skjønnet ved å gi generelle regler eller føringer av 

hva som er egnet for ikke-profesjonelle kunder …".  

225
 Se Hymer 2008 s. 184.  

226
 Det er neppe tvil om at kunde A er en ikke-profesjonell kunde i verdipapirrettslig forstand. Hun faller 

verken inn under kundekategorien profesjonell kunde i vpf. § 10-2 eller kundekategorien kvalifisert 

motpart i vpf. § 10-3.  

227
 Se avsnitt 5.2. 

228
 Se Perland 2009 s. 673. Se også LB-2010-47352 (Lognvik). 
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risikomomentene har kommet til uttrykk".
229

 Når den sentrale informasjonen om det 

sammensatte produktets konstruksjon og sentrale risikoforhold er kommunisert til 

kunde A på den måte som er beskrevet over, må det derfor forventes at kunden skjønner 

konsekvensene og risikoen knyttet til den informasjonen hun har mottatt. Til dette 

kommer at kunde A hadde litt erfaring med plasseringer i finansielle instrumenter, noe 

som er egnet til å styrke hennes forståelse av den informasjonen som ble gitt. Etter dette 

er jeg kommet til at anbefalingen fra investeringsrådgiver X var egnet for kunde A ut 

fra hennes kunnskap og erfaring. Det foreligger derfor ikke noe brudd på kravet til god 

forretningsskikk i den sammenheng.  

 

Jeg går så over til vurderingen av hvorvidt anbefalingen fra investeringsrådgiver X var i 

tråd med kundens investeringshorisont. 

5.3.3 Kundens investeringshorisont 

Spørsmålet er om investeringsrådgiver X har handlet i strid med kravet til god 

forretningsskikk ved å anbefale en investering med løpetid på fem år når kunden 

uttrykkelig informerte investeringsrådgiver om en investeringshorisont på tre til fire år.   

 

Det fremgår uttrykkelig av vpf. § 10-16 tredje ledd at verdipapirforetaket ved 

investeringsrådgivning skal innhente opplysninger om kundens investeringshorisont. 

Investeringsrådgiver må ta høyde for kundens opplysninger i sin rådgivning, slik at 

kunden blir anbefalt en investering som er i tråd med hennes opplysning. Dersom 

investeringsrådgiver ikke tar høyde for kundens investeringshorisont ved sin 

rådgivning, medfører dette et brudd på kravet til god forretningsskikk i vphl. § 10-11.  

 

Investeringens løpetid på fem år forutsetter formodentlig at kunden sitter på 

investeringen i fem år. Selv om det er mulig å selge seg ut av investeringen før forfall, 

vil dette neppe få betydning for den investeringshorisont investeringen er tilpasset for. 

Under investeringens løpetid vil det være en relativt stor risiko for at verdien på 

investeringen er lavere enn nominelt investert beløp. Risikoen medfører at kunden, hvis 

hun selger før forfall, kan risikere å sitte igjen med mindre enn om hun sitter ut 

                                                 

229
 Se Perland 2009 s. 676. 
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investeringens løpetid. Det foreligger objektivt sett et avvik på ett til to år mellom 

kundens investeringshorisont og den anbefalte investeringen. Dette taler for at 

investeringsrådgiver X har anbefalt kunden en investering som ikke er egnet for henne.  

 

På den annen side var kunden informert om investeringens løpetid og hadde i 

utgangspunktet forutsetning for selv å vurdere sin egen investeringshorisont opp mot 

investeringens løpetid. Dette reiser spørsmål om hvor langt investeringsrådgivers plikt 

til å foreta egnethetstest strekker seg når kunden selv har informasjonsgrunnlag for å 

vurdere egnetheten. Om dette uttaler Tyrhaug og Mydske: 

 

"Egnethetstesten understreker det ansvar verdipapirforetak har for å foreta en 

materiell vurdering av kundens situasjon, og for å gi råd som er tilpasset denne 

situasjonen. Det er altså ikke nok å gi kunden informasjon som kunden i større 

eller mindre grad kan forstå – foretaket skal selv innestå for at det aktuelle 

investeringsråd … er egnet for kunden".
230

 

 

Det kan synes som om Tyrhaug og Mydske mener at dette gjelder uavhengig av 

kundens kunnskap og erfaring om investeringer i finansielle instrumenter. Jeg er uenig i 

et slikt standpunkt. Etter min mening må det trekkes en grense for når kunden selv må 

kunne anses å være i stand til å vurdere hvorvidt investeringen er i tråd med sin uttrykte 

investeringshorisont. Som påpekt ovenfor består gruppen av ikke-profesjonelle kunder 

av alt fra kunder uten erfaring med finansielle instrumenter til relativt profesjonelle og 

erfarne investorer.
231

 Det er ikke gitt at disse kundene skal behandles likt når det gjelder 

spørsmålet om kunden selv er i stand til å vurdere hvorvidt investeringen er i tråd med 

egen investeringshorisont. Hensynet bak plikten til å foreta egenhetstest underbygger 

dette. Det er i hovedsak hensynet til investorbeskyttelse som ligger bak kravet om å 

foreta egnethetstest.
232

 Tyngden av hensynet til investorbeskyttelse varierer imidlertid 

med kundens kunnskap og erfaring. Når kunden selv har forutsetninger for å vurdere 

                                                 

230
 Se Tyrhaug og Mydske 2008 s. 168.  

231
 Se avsnitt 5.3.2 ovenfor. 

232
 Jf. Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) avsnitt 7.3.5 på s. 105.  
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hvorvidt investeringen er egnet for ham, stilles det mindre strenge krav til 

investeringsrådgivers selvstendige plikt til å vurdere egnetheten. 

 

I vårt tilfelle mener jeg imidlertid at ansvaret for å vurdere egnetheten av investeringen i 

et sammensatt produkt ligger på investeringsrådgiver X. Kunde A opplyste at hun hadde 

litt erfaring med investeringer i finansielle instrumenter, men at hun ikke tidligere hadde 

investert i sammensatte produkter. Det er ikke gitt at kunden da har forutsetninger for å 

se sammenhengen mellom investeringens løpetid og sin egen investeringshorisont. Det 

gjør seg særlig gjeldende i dette tilfellet, hvor det ikke uten videre er lett å forstå den 

økte risikoen ved realisering før forfall. I et slikt tilfelle er det rimelig klart at 

investeringsrådgiver, uavhengig av den informasjon som er gitt, har et selvstendig 

ansvar for å vurdere hvorvidt investeringen er egnet for kunden i tråd med hennes 

investeringshorisont. 

  

Dette kan tilsynelatende stå i strid med konklusjonen under forrige avsnitt, hvor det ble 

konkludert med at anbefalingen var egnet for kunde A ut fra hennes kunnskap og 

erfaring med investeringer i finansielle instrumenter. Når jeg allikevel er kommet til at 

investeringen ikke er egnet for kunden, bygger dette på at det neppe kan forventes at 

kunde A innser den økte risikoen ved realisering før forfall. Noe annet er at kunden har 

tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å forstå de grunnleggende egenskaper knyttet til 

det sammensatte produktet.    

 

Investeringsrådgiver har i hvert fall en klar oppfordring til å ta dette eksplisitt opp med 

kunden. Investeringsrådgiver X kunne uten store anstrengelser tatt opp spørsmålet om 

avvikende investeringshorisont med kunden for å unngå at hun ble anbefalt en 

investering som ikke var egnet for henne. Til støtte for denne vurderingen kan det vises 

til Bankklagenemndas (nå Finansklagenemnda Bank) uttalelse i BKN-2009-75. På 

samme måte som i vårt typetilfelle hadde kunden gitt uttrykk for et ønske om lav risiko 

og en investeringshorisont på to til fire år. Bankklagenemnda kom til at investeringen 

som ble anbefalt for kunden, var utilrådelig for henne fordi "… investeringen som ble 

gjort ikke [var] i samsvar med klagers uttrykte krav til risiko og investeringshorisont". 

Det ble også vurdert hvorvidt kunden selv hadde et selvstendig ansvar for å sette seg inn 

i informasjonen (som ikke var mangelfull). Om dette uttalte Bankklagenemnda: 
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"Selv om klager [kunden] kan klandres for å ha inngått avtalen uten å ha satt seg 

inn i prospektet, noe hun hadde klar oppfordring til, så må hovedansvaret etter 

nemndas vurdering legges på innklagede [investeringsrådgiver], som på 

avtaletidspunktet hadde kunnskapen om produktet og som i egenskap av 

rådgiver hadde ansvaret for at klager ble anbefalt et produkt tilpasset hennes 

investeringsmål". 

 

Etter dette kan det sies at investeringsrådgiver X har handlet i strid med kravet til god 

forretningsskikk i vphl. § 10-11 fordi han har gitt en anbefaling om en investering som 

ikke er egnet for kunde A.  

5.3.4 Kundens risikoangivelse 

Spørsmålet er om anbefalingen fra investeringsrådgiver X er i strid med kundens 

uttrykte ønske om en investering med lav risiko, slik at anbefalingen ikke kan anses 

egnet for kunden.  

 

Det fremgår uttrykkelig av vpf. § 10-16 tredje ledd at verdipapirforetaket ved 

investeringsrådgivning skal innhente opplysninger om kundens risikovillighet. 

Investeringsrådgiver må ta høyde for kundens opplysninger i sin rådgivning, slik at 

kunden blir anbefalt en investering som er i tråd med hennes risikovillighet. Dersom 

investeringsrådgiver ikke tar høyde for kundens risikovillighet ved sin rådgivning, 

medfører dette et brudd på kravet til god forretningsskikk i vphl. § 10-11.  

 

Sammenhengen mellom kundens investeringshorisont og kundens risikoangivelse 

kommer frem i drøftelsen over, hvor risikoen ved investeringen øker ved realisering før 

forfall.
233

 Fremstillingen her avgrenses imidlertid mot den risiko som er beskrevet i 

forbindelse med vurderingen av kundens investeringshorisont. Vurderingen tar primært 

sikte på å vurdere om det er et avvik mellom den risiko kunden gav uttrykk for til 

investeringsrådgiver, og den risikoen for tap som kunden var eksponert mot ved å sitte 

med den anbefalte investering til forfall. Begrunnelsen for denne avgrensningen er at 

                                                 

233
 Se Thue Hagenau, Pengeinstitutternes rådgivningsansvar ved værdipapirhandel, København 2010 s. 

126. 
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det i forrige avsnitt er konkludert med at investeringsrådgiver har brutt kravet til god 

forretningsskikk ved å anbefale en investering som ikke er tilpasset kundens 

investeringshorisont. Oppgaven i dette avsnittet er å vurdere om investeringsrådgiver på 

annen måte har handlet i strid med handlenormen for investeringsrådgivere.
234

  

 

Vurderingen av om kunde A er anbefalt en investering som ikke er i tråd med hennes 

risikoangivelse, beror på en sammenlikning av to variabler. For det første må det 

kartlegges hvilken risikoangivelse kunden har gitt uttrykk for. For det andre må det 

kartlegges hvilken risiko investeringen innebærer. Deretter må det vurderes om det er et 

objektivt avvik mellom kundens risikoangivelse og risikoen ved å investere i det 

finansielle instrument som er anbefalt.  

 

Kartleggingen av kundens risikoangivelse beror i hovedsak på en bevisvurdering. I 

eksempelet her er det klart at kunden har gitt uttrykk for en forutsetning om lav risiko. 

Allikevel er det flere forhold som kan få betydning i bevisvurderingen. Et spørsmål er 

om kundens forventning om avkastning kan få betydning for vurderingen av kundens 

risikoangivelse. Det er neppe tvil om at det er et samspill mellom avkastning og risiko. 

Høy forventet avkastning er normalt forbundet med høy risiko, og lav forventet 

avkastning er forbundet med lav risiko.
235

 Spørsmålet kommer særlig på spissen hvor en 

kunde gir uttrykk for lav risikovillighet, men høy forventet avkastning. I vårt eksempel 

gir kunde A uttrykk for en forventet avkastning utover tradisjonelt bankinnskudd, men 

dette kan neppe tolkes som en forventning om høy avkastning. Det er derfor ikke noen 

motsetning mellom kundens risikoangivelse og forventet avkastning. Utsagnet om 

forventet avkastning utover bankinnskudd må tolkes i sammenheng med 

risikoangivelsen. I denne sammenheng er det liten tvil om hva slags risiko kunden 

ønsker å påta seg. Kundens angivelse av forventet avkastning gir også føringer om 

                                                 

234
 En vurdering av risikoen for tap ved forfall er egentlig ikke nødvendig fordi kunden her solgte seg ut 

før forfall. Jeg velger allikevel å si noe om dette da det anses hensiktsmessig for å få frem hvilken plikt 

investeringsrådgiver har til å tilpasse investeringsrådgivningen til kundens risikovillighet.  

235
 Det kan spørres om dette er en sammenheng man kan forvente at enhver kunde er innforstått med, 

eller om rådgivningen i enkelte tilfeller må omfatte en forklaring av sammenhengen mellom avkastning 

og risiko. Spørsmålet er imidlertid ikke relevant for løsningen av typetilfellet her. Jeg går derfor ikke 

nærmere inn på dette.  
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hvilken kontekst risikoen skal vurderes i. Risiko er et vagt begrep. Man er avhengig av å 

knytte risikoen til en sammenliknbar målestokk. Når kunden angir risiko i forhold til 

andre investeringsformer, er det lettere for investeringsrådgiver å kartlegge hva slags 

risiko kunden er villig til å påta seg.   

 

Jeg går så over til vurderingen av risikoen knyttet til den anbefalte investeringen. 

Risikoopplysninger kan sammenliknes med prognoser og opplysninger om 

fremtidsutsikter fordi også opplysninger om risiko er preget av usikkerhet. Ifølge 

Perland skiller imidlertid vurderingen av risiko seg fra vurderinger av prognoser og 

fremtidsutsikter fordi vurderinger av risiko gjelder potensielle fremtidige negative 

forhold.
236

 Selv om risikoopplysninger er preget av usikkerhet, er det mulig å vurdere 

hvilken risiko som er knyttet til investeringen. Hvilken risiko som var knyttet til 

investeringen, beror på en bevisvurdering som i stor grad er preget av faglige 

vurderinger. Disse faglige vurderingene forutsetter sakkyndige som har kompetanse til å 

foreta risikovurderinger.
237

 Et sentralt poeng er at vurderingen av risikoen ved 

investeringen må knytte seg til risikoen ved tidspunktet for investeringsrådgivningen, 

og at man ser bort fra den utvikling som faktisk fant sted, slik at vurderingen ikke bærer 

preg av etterpåklokskap.
238

  

 

Investeringen som investeringsrådgiver X anbefalte hadde relativt lav risiko for tap 

fordi det nominelt investerte beløp var garantert. I en verst tenkelig situasjon ville 

kunde A ved forfall sittet igjen med tap som følge av investeringskostnader og fravær 

                                                 

236
 Se Perland 2009 s. 245. Det kan imidlertid reises spørsmål om også vurderingen av prognoser og 

fremtidsutsikter om forventet avkastning også gjelder fremtidige negative forhold. Disse kan komme inn 

som ledd i den faglige vurderingen av en realistisk forventet avkastning. Skillet mellom risiko og 

forventninger om fremtiden er nok ikke så skarpt som Perland gir inntrykk av.  

237
 Se Hagenau 2010 s. 126. Hagenau mener at den konkrete vurderingen av hvorvidt den enkelte 

anbefaling ligger utenfor kundens risikoangivelse i hovedsak beror på en sakkyndig vurdering. Etter min 

mening er det kun vurderingen av investeringens risiko som det er nødvendig å underlegge sakkyndig 

vurdering. Når det gjelder kundens risikoangivelse, lar den seg i stor grad kartlegge på bakgrunn av 

sakens beviser uten sakkyndige vurderinger. Uansett gjelder tvistelovens prinsipp om fri bevisvurdering, 

jf. lov om mekling og rettergang i sivile tvister av 17. juni 2005 nr. 90 (tvisteloven eller tvl.) § 21-2 første 

ledd.   

238
 Se f.eks. LF-2010-16348 (Tvete Holding). 
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av avkastning.
239

 Kostnadene ved investeringen var 3,25 prosent av tegningsbeløpet og 

utgjorde således 32 500 kroner. Størrelsen på alternativavkastningen er vanskeligere å 

fastslå.
240

 Dette beror på en hypotetisk vurdering av kundens alternative handlinger. Et 

naturlig sammenlikningsgrunnlag er her ordinært bankinnskudd. Avkastningen på 

bankinnskudd varierer imidlertid med markedskonjunkturene og styringsrenten. En 

mulighet er å benytte tallene for fastrente med fem-års bindingstid for utlån fratrukket 

marginen mellom utlån og innskudd. Konsekvensen av en slik utvikling som er angitt 

over, innebærer at kunden taper de 32 500 kronene som ble innbetalt som kostnader ved 

tegningen og får tilbakebetalt det nominelt investerte beløp på én million kroner ved 

forfall. Sammenliknet med bankinnskudd er risikoen høyere, men sammenliknet med 

for eksempel aksjer og aksjefond er risikoen betydelig lavere. Ved investering i aksjer 

eller aksjefond risikerer kunden å tape hele det investerte beløp. Når man ser på 

samtlige potensielle investeringsformer, må nok risikoen i dette sammensatte produktet 

anses å ligge i laveste sjiktet når det gjelder risikoen for tap, nettopp fordi det nominelt 

investerte beløp er omfattet av en garanti.  

 

Det foreligger således ikke noe objektivt avvik mellom kundens risikoangivelse og 

risikoen ved den investeringen som ble anbefalt av investeringsrådgiver X. 

Investeringsrådgiveren har ikke handlet i strid med handlenormen ved å anbefale kunde 

A å investere i det sammensatte produktet.  

5.3.5 Oppsummering og veien videre 

Investeringsrådgiver X har handlet i strid med handlenormen for investeringsrådgivere 

ved å anbefale kunde A å investere én million kroner i et sammensatt produkt med 

løpetid på fem år. Anbefalingen er uegnet for kunden ut fra hennes investeringshorisont 

                                                 

239
 Det sees her bort fra motpartsrisikoen. Motpartsrisikoen er risikoen for at utsteder eller selger av 

investeringen ikke er i stand til å møte sine finansielle forpliktelser fordi selskapet for eksempel har gått 

konkurs. Dette er en generell risiko som knytter seg til enhver investering i finansielle instrumenter, og er 

ikke relevant i typetilfellet her.  

240
 Hvis man legger til grunn en gjennomsnittlig rente på bankinnskudd på tre prosent p.a. gjennom 

løpetiden på fem år, ville alternativavkastningen beløpe seg til 167 867,43 kroner. Beregningen bygger på 

en kapitalisering hvor renten blir beregnet ved årsskiftet og lagt til innestående beløp. Dette er normal 

praksis ved beregning av rente på ordinære bankinnskudd.  
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og innebærer derfor et brudd på kravet til god forretningsskikk fordi 

investeringsrådgiveren ikke har tilpasset sin investering til kundens investeringsmål, jf. 

vphl. § 10-11 fjerde ledd og vpf. § 10-16 tredje ledd. Som det fremgår av drøftelsen 

over, har ikke investeringsrådgiveren begått brudd på handlenormen når det gjelder 

plikten til å sørge for at investeringen er egnet for kunden ut fra hennes kunnskap, 

erfaring eller risikoangivelse.  

 

Videre må det tas stilling til om det foreligger årsakssammenheng, og om det kan sies å 

ha oppstått et erstatningsbetingende tap for kunde A som følge av bruddet på 

handlenormen. Denne vurderingen forutsetter en etablering av alternative handlemåter i 

tråd med handlenormen (avsnitt 5.4). Deretter må det vurderes om 

investeringsrådgiverens alternative handlemåter ville stilt kunde A i en bedre situasjon 

enn den utviklingen som faktisk fant sted (avsnitt 5.5).  

 Etablering av alternative handlemåter  5.4

5.4.1 Innledning 

For å ta stilling til hvorvidt kunde A har lidt et økonomisk tap som står i 

årsakssammenheng med investeringsrådgiverens brudd på handlenormen, må det 

vurderes hvordan kunden ville vært stilt dersom investeringsrådgiveren hadde opptrådt i 

samsvar med handlenormen for investeringsrådgivere. Dette beror på utviklingen i et 

alternativt og hypotetisk hendelsesforløp der investeringsrådgiveren kan sies å ha gitt et 

råd i samsvar med handlenormen. Det som skiller vurderingen av kravene til 

årsakssammenheng og økonomisk tap i dette typetilfellet fra de to typetilfellene 

ovenfor, er at fastleggelsen av det alternative hendelsesforløp ved brudd på 

egnethetsplikten i større grad beror på hvordan investeringsrådgiveren ville handlet.
241

 

Kunden ville nok fulgt investeringsrådgiverens råd uansett. Spørsmålet blir derfor 

hvilket finansielt instrument investeringsrådgiveren ville ha anbefalt kunden dersom 

investeringsrådgiveren skulle gitt en anbefaling i tråd med handlenormen. I en slik 

                                                 

241
 Dette medfører ikke prinsipielt sett noen annen fremgangsmåte for vurderingen av kravene til 

årsakssammenheng og økonomisk tap enn den som fremgår av avsnitt 2.3 innledningsvis, men fokuset i 

vurderingen skifter fra å fokusere på kundens alternative handlemåte til investeringsrådgiverens 

alternative handlemåte.  
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vurdering må det tas høyde for at investeringsrådgiveren kunne ha overholdt 

handlenormen gjennom ulike alternative handlemåter.
242

 Ved utvelgelsen av alternative 

handlemåter har jeg valgt to konkrete eksempler som etter min mening gir uttrykk for 

hvordan problemstillingen vil kunne oppstå i praksis.
243

 I det ene eksempelet vil 

investeringsrådgiver argumentere for at kunden ikke ville ha blitt stilt noe bedre dersom 

kunden ble anbefalt en annen investering i tråd med handlenormen (avsnitt 5.4.2). I det 

andre eksempelet vil kunden argumentere for at hun ville ha stilt bedre dersom hun ble 

anbefalt en investering i tråd med handlenormen (avsnitt 5.4.3) Disse eksemplene vil 

nok være godt egnet til å illustrere utfordringene ved vurderingen av spørsmål om 

årsakssammenheng og økonomisk tap ved brudd på plikten til å foreta en egnethetstest.  

5.4.2 Alternativ handlemåte 1 – pengemarkedsfond 

Investeringsrådgiver X anfører at en anbefaling om investering i et pengemarkedsfond 

ville stilt kunde A i samme situasjon som den som faktisk oppstod, selv om 

pengemarkedsfondet var et fond med lav kredittrisiko.
244

   

 

Et pengemarkedsfond er et rentefond som kun påvirkes av endringer i null til tolv 

måneders pengemarkedsrenter. Rentefond er en type verdipapirfond som etter 

vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn egenkapitalinstrumenter.
245

 

Kort og upresist er pengemarkedsfond et verdipapirfond hvor investorenes kapital 

                                                 

242
 Det legges til grunn at de alternative handlemåtene er i tråd med handlenormen, og jeg går ikke 

nærmere inn på noen vurdering av handlingsalternativene opp mot handlenormen. Poenget her er ikke å 

belyse innholdet i handlenormen, men å danne et grunnlag for å vurdere om kravene til 

årsakssammenheng og økonomisk tap er oppfylt.  

243
 Gjennomgangen er ikke uttømmende. Formålet er å illustrere hvordan spørsmålet om 

årsakssammenheng og økonomisk tap skal behandles. Det er da verken nødvendig eller hensiktsmessig å 

foreta en fullstendig redegjørelse for alternative handlemåter.  

244
 Et pengemarkedsfond med lav kredittrisiko er et pengemarkedsfond som investerer i rentepapirer 

utstedt av banker og det offentlige.  

245
 Jf. "Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond", 

vedtatt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. mai 1998, siste gang endret på ordinær 

generalforsamling 15. april 2010. Se 

http://www.vff.no/filestore/Bransjestandardforinformasjonogklassifiseringavpengemarkedsfondogobligas

jonsfond15.4.2010.pdf (26.9.2011).  
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plasseres i kortsiktige rentepapirer. Investeringer i pengemarkedsfond er regnet som den 

sikreste av investeringer i verdipapirfond.
246

  

 

Det er neppe tvil om at en anbefaling overfor kunde A om å investere i et 

pengemarkedsfond ville være i tråd med handlenormen. Pengemarkedsfond er en 

investeringsform som har lav forventet risiko i forhold til ordinært bankinnskudd, gir 

tradisjonelt en noe høyere avkastning enn bankinnskudd, og har en investeringshorisont 

som er i samsvar med kunde As investeringshorisont på tre til fire år.  

 

En investering i et pengemarkedsfond ville allikevel medført at kunde A ble stilt like 

dårlig, om ikke dårligere, enn den situasjonen som faktisk oppstod for kunde A. 

Årsaken til dette er at pengemarkedsfond utviklet seg negativt som følge av 

markedskonjunkturene som i stor grad påvirket rentemarkedet. For det første opplevde 

pengemarkedsfond under finanskrisen at mange kunder innløste sine andeler på kort tid. 

Fondene måtte derfor selge store deler av investeringene sine til stadig lavere kurser. 

For det andre førte frykten for konkurs i enkelte bedrifter og banker til at kursen på 

fondets investeringer falt. Dette førte til at fondsandelenes verdi ble redusert.  

 

Konsekvensen av utviklingen i kredittmarkedet er at kunde As verdi av plasseringen i 

pengemarkedsfondet antakeligvis ville ha vært negativ. Det forutsettes her at en 

investering et pengemarkedsfond ville hatt en minst like dårlig utvikling som det 

sammensatte produktet i samme tidsperiode. Dette innebærer at hun ville ha lidt tap 

som følge av kostnader, manglende avkastning og tap av innskutt kapital som følge av 

verdifall på andelene i pengemarkedsfondet.   

5.4.3 Alternativ handlemåte 2 – statsobligasjonsfond 

Kunde A anfører at en anbefaling fra investeringsrådgiver X om å investere i et 

statsobligasjonsfond ville stilt henne i en bedre situasjon enn den som faktisk oppstod.  

 

                                                 

246
 Dette synes å være en rådende oppfatning i bransjen, se bl.a. 

http://www.finansportalen.no/Tips+og+r%C3%A5d/Investering/Pengemarkedsfond/Risiko+og+avkastnin

g+i+pengemarkedsfond.1127975.cms (26.9.2011).  
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Et statsobligasjonsfond er en type rentefond som investerer i statsobligasjoner. 

Statsobligasjoner er lån utstedt av stater, og er (avhengig av hvilken stat som har utstedt 

obligasjonen) regnet som en av de sikreste investeringsformene.
247

  

  

Det er neppe tvil om at en anbefaling overfor kunde A om å investere i et slikt 

statsobligasjonsfond ville være i tråd med handlenormen for investeringsrådgivere. En 

slik anbefaling ville være i tråd med kundens ønske om lav risiko og uttrykte 

investeringshorisont på tre til fire år.  

 

En investering i et statsobligasjonsfond ville medført at kunden ble stilt bedre enn den 

situasjonen som faktisk oppstod for kunde A. Årsaken til dette er at investering i 

statsobligasjonsfond ville gitt kunden en avkastning på tilsvarende nivå som 

bankinnskudd. Gjennom finanskrisen viste det seg at statsobligasjoner var den eneste 

typen obligasjoner som ga positiv avkastning.
248

 Selv om investeringen ville gitt positiv 

avkastning, ville ikke denne blitt særlig høy. Dette skyldes at finanskrisen bidro til økt 

etterspørsel etter statsobligasjoner. Konsekvensen av dette er at renten på 

statsobligasjoner faller og at avkastningen blir tilsvarende lav. Som en følge av dette 

ville en investering i statsobligasjonsfond for kunde A resultert i en relativt lav, men 

positiv avkastning. Det må også tas hensyn til kostnader forbundet med investeringer i 

statsobligasjonsfond som reduserer størrelsen på avkastningen. 

 

Det kan reises spørsmål om forventet avkastning på statsobligasjoner er så lav at det 

allikevel kan sies å være en investering som ikke er egnet for kunde A. Kunden ga 

under investeringsrådgivningen uttrykk for at hun ønsket en avkastning utover 

tradisjonelt bankinnskudd. Når avkastningen på statsobligasjoner over tid ikke ligger 

særlig høyere enn tradisjonelt bankinnskudd, kan det være tvilsomt om en slik 

anbefaling er i tråd med kundens investeringsmål. Allikevel kan man ved å eksponere 

seg mot marginalt mindre sikre statsobligasjoner få "betalt" for den økte risiko ved 

høyere avkastning på statsobligasjonene. 

                                                 

247
 Dagens økonomiske situasjon viser imidlertid at man heller ikke ved investeringer i statsobligasjoner 

som før ble ansett som sikre, er sikret mot tap.  

248
 Se oversikt over utvikling i ulike typer obligasjoner og europeiske aksjer i en grafisk fremstilling 

utarbeidet av Thomson Reuters: http://newsroom.nordea.com/no/blogpost/statsobligasjoner-

portef%C3%B8ljens-b%C3%B8lgedempere/ (26.9.2011).  
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5.4.4 Oppsummering og veien videre 

De to alternative handlemåtene som er beskrevet over, er etter min mening et 

representativt eksempel på partenes argumentasjon i en erstatningssak. Den ene parten 

(investeringsrådgiver) hevder at tapet ville oppstått uansett, og at derfor ikke foreligger 

årsakssammenheng eller noe økonomisk tap. Den andre parten (kunden) hevder at hun 

ville være i en helt annen – og bedre – situasjon dersom investeringsrådgiveren hadde 

gitt et råd som var i tråd med handlenormen. Oppgaven i neste avsnitt blir derfor å 

avgjøre hvilken alternativ handlemåte som skal legges til grunn.  

 Årsakssammenheng og økonomisk tap 5.5

5.5.1 Innledning 

I det følgende skal jeg vurdere hvilket handlingsalternativ som bør legges til grunn i 

typetilfellet her, og om kunde A kan sies å ha lidt et økonomisk tap. Hva gjelder 

generelle betraktninger om kravene til årsakssammenheng og økonomisk tap, samt valg 

av handlingsalternativ og spørsmål om bevisbyrde, vises det til kapittel 2 ovenfor.
249

    

5.5.2 Handlingsalternativer og spørsmålet om tvilsrisiko 

Spørsmålet er hvilket alternativ hendelsesforløp som skal legges til grunn for 

vurderingen av årsakssammenhengen og økonomisk tap. Dette beror i all hovedsak på 

en bevisvurdering. Hovedregelen må være at man legger det alternative hendelsesforløp 

til grunn som fremstår som mest sannsynlig.
250

 I tilfeller der begge 

handlingsalternativer fremstår som like sannsynlige, kan det være aktuelt å foreta et 

valg ut fra bevisbyrdebetraktninger.
251

 

 

Å vurdere hvilket råd investeringsrådgiveren ville gitt i denne situasjonen, er meget 

usikkert. Etter min mening fremstår de to alternativene som like sannsynlige og valget 

må derfor foretas på bakgrunn av regler om bevisbyrde fordi det ikke er mulig å avgjøre 

hvilket hendelsesforløp som fremstår som mest sannsynlig. Dette gjør det samtidig 

                                                 

249
 Se særlig avsnitt 2.3 ovenfor. 

250
 Det siktes her til overvektsprinsippet, se f.eks. Hov 2010 s. 1150.  

251
 Se avsnitt 2.3.4 ovenfor. 
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mulig å anvende de bevisbyrderegler som er et redegjort for i kapittel 2 på et konkret 

typetilfelle.
252

  

 

Hovedregelen er at tvil om det alternative hendelsesforløpet går utover skadelidte. I 

typetilfellet her tilsier hovedregelen at man legger til grunn at investeringsrådgiver i et 

alternativt hendelsesforløp ville gitt kunde A en anbefaling om å investere i 

pengemarkedsfondet. Konsekvensen av dette er at kravene til årsakssammenheng og 

økonomisk tap ikke er oppfylt. Spørsmålet er imidlertid om det her er grunnlag for å 

anvende regler om omvendt bevisbyrde, slik at tvilen må gå utover skadevolder. 

Dersom man anvender regler om omvendt bevisbyrde her vil det legges til grunn at 

investeringsrådgiveren i et alternativt hendelsesforløp ville anbefalt kunde A å investere 

i et statsobligasjonsfond.  

 

Det er neppe grunnlag for å anvende regler om omvendt bevisbyrde her på bakgrunn av 

grov skyld. Investeringsrådgiverens normbrudd kan neppe karakteriseres som et 

markert avvik fra forsvarlig handlemåte. Spørsmålet blir da om det er nær sammenheng 

mellom de erstatningsbetingende handlinger og det alternative hendelsesforløp som 

investeringsrådgiver X har anført. Dersom det er nær sammenheng mellom disse 

forhold er det neppe grunnlag for å snu bevisbyrden. Tvilen må i et slikt tilfelle gå 

utover kunde A. Dersom det ikke er nær sammenheng mellom de erstatningsbetingende 

handlinger og det alternative hendelsesforløp som investeringsrådgiveren har anført, 

beror det på en konkret vurdering om det bør anvendes regler om omvendt bevisbyrde.  

 

De erstatningsbetingende handlinger går her ut på at investeringsrådgiveren har gitt et 

råd som er uegnet for kunden på grunn av hennes investeringshorisont. 

Investeringsrådgiveren anfører at kunden i et alternativt hendelsesforløp ville fått en 

anbefaling om å investere i et pengemarkedsfond. Etter min mening er det ikke en nær 

sammenheng mellom de erstatningsbetingende handlinger og det alternative 

hendelsesforløp som investeringsrådgiveren har anført. En anførsel om at 

investeringsrådgiveren i et alternativt hendelsesforløp ville gitt en anbefaling om et helt 

                                                 

252
 Se særlig avsnitt 2.3.4 ovenfor om bevisbyrdespørsmål og tvilsrisiko ved valg av alternativt 

hendelsesforløp. 
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annet finansielt instrument enn det saken gjelder, kan neppe sies å stå i nær 

sammenheng med at investeringsrådgiveren faktisk ga et råd om å investere i et 

sammensatt spareprodukt. Dette innebærer at det er nærliggende å snu bevisbyrden her, 

slik at tvilen om det alternative hendelsesforløp må gå ut over investeringsrådgiveren. 

Noe annet kunne kanskje vært tilfelle dersom investeringsrådgiverens anførsel om det 

alternative hendelsesforløpet hadde knyttet seg til den investering som faktisk ble 

foretatt.   

 

Konsekvensene av normbruddet er at kunde A ble eksponert for en betydelig høyere 

risiko for tap ved å selge seg ut av det sammensatte produktet før forfall. Også 

styrkeforholdet mellom partene taler for at tvil om valg av alternativt hendelsesforløp 

her må gå ut over investeringsrådgiver X. Kunde A er en ikke-profesjonell kunde uten 

særlig kunnskap om – eller erfaring fra – investeringer i finansielle instrumenter. I 

typetilfellet her bør det anvendes regler om omvendt bevisbyrde slik at tvilen om det 

alternative hendelsesforløp må gå ut over investeringsrådgiver. Det legges derfor til 

grunn at investeringsrådgiveren i et alternativt hendelsesforløp ville gitt kunde A en 

anbefaling om å investere i et statsobligasjonsfond. 

5.5.3 Oppsummering 

Det foreligger årsakssammenheng mellom investeringsrådgiverens brudd på 

handlenormen og det tap kunde A har lidt ved å plassere pengene sine i det 

sammensatte produktet. Størrelsen på tapet utgjør differansen mellom den økonomiske 

stilling som følge av investeringen i det sammensatte produktet og den økonomiske 

stilling kunde A ville vært i dersom hun hadde plassert midlene sine i et 

statsobligasjonsfond. 

 Konklusjon 5.6

Verdipapirforetaket B AS er erstatningsansvarlig for det økonomiske tap kunden har 

lidt på grunn av sin investering i det sammensatte produktet.  
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6 Avsluttende bemerkninger 

Det er neppe tvil om at investeringsrådgiver kan bli erstatningsansvarlig overfor sine 

kunder for mangelfull investeringsrådgivning. I oppgaven er det oppsummert og 

konkludert underveis i tilknytning til de enkelte drøftelser om når og i hvilken 

utstrekning investeringsrådgiver pådrar seg erstatningsansvar. En repetisjon av de funn 

som er gjort vil medføre unødvendige gjentakelser. Her er det mer interessant å peke på 

hvilke problemstillinger som kunne vært gjenstand for ytterligere behandling. Etter min 

mening vil det kunne vært særlig interessant å se nærmere på innholdet i 

investeringsrådgiverens undersøkelsesplikt, samt ansvarsforholdet mellom flere aktører 

i verdipapirmarkedet som er ansvarlig for samme skade. Til tross for den korte 

behandlingen av disse spørsmålene,
253

 tror og håper jeg at denne oppgaven har bidratt 

til å illustrere når og på hvilken måte investeringsrådgivere kan bli erstatningsansvarlig 

overfor sine kunder.     

                                                 

253
 Se særlig avsnitt 3.2.4 ovenfor.  
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