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1 Innledning 

1.1 Presentasjon av emne og problemstilling 

Denne oppgaven omhandler forbudet mot markedsmanipulasjon i lov om verdipapirhandel 

av 29. juni 2007 nr. 75 (”vphl.”) § 3-8. Den objektive gjerningsbeskrivelsen er utformet 

med tre alternative former for manipulasjon som er nærmere definert. Overtredelse er 

straffesanksjonert i vphl. § 17-3.  

 

Begrepet markedsmanipulasjon omfatter handlinger som bidrar til at det generelle 

informasjonsbildet omkring ett eller flere finansielle instrumenter forvrenges; enten ved 

hjelp av transaksjoner/handelsordre, villedende atferd eller ved utbredelse av opplysninger. 

Typisk vil slik forstyrrelse gå ut på å skape et villedende inntrykk av kjøps- eller 

salgsinteresse, eller å spre annen informasjon som markedet tillegger betydning i den tro at 

den er korrekt og rettledende1. Investeringsbeslutninger foretas vanligvis ut i fra all 

tilgjengelig informasjon i markedet, herunder de kurser det tidligere er handlet på,  

kjøps- og salgskurser som tilbys i markedet, årsrapporter, børsmeldinger, analyser, nyheter 

og annen informasjon. Med bakgrunn i dette medfører markedsmanipulasjon derfor en fare 

for at handler sluttes på feilaktig eller sviktende grunnlag. Utbredt markedsmanipulasjon 

vil kunne lede til at tilliten til markedene svekkes, noe som igjen kan føre til et 

samfunnsøkonomisk tap. Det er derfor nødvendig med rettslig regulering som forbyr slike 

uheldige handlinger. 

 

Viktigheten av lik, riktig og samtidig informasjon til markedet for å sikre en mest mulig 

korrekt prisfastsettelse på finansielle instrumenter, og for i forlengelsen av dette å oppnå et 

velfungerende marked for finansielle instrumenter, fremheves implisitt gjennom børs- og 

verdipapirrettens omfattende regelverksstruktur som har som formål å ivareta dette 
                                                 
1 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 55.  
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hensynet2. Forbudet mot markedsmanipulasjon har i denne konteksten en særlig oppgave i 

å bidra til at markedet får korrekt informasjon.  

 

Hovedsiktemålet med avhandlingen er å gi en fremstilling og analyse av problemstillinger 

og rettsspørsmål som reiser seg i forbindelse med bestemmelsen som forbyr 

markedsmanipulasjon i vphl. § 3-8. 

 

I de siste årene har markedsmanipulasjon kommet i skyggen av alle sakene og 

medieomtalen om ulovlig innsidehandel. Dette kan skyldes at ulovlig innsidehandel er et 

problem som har blitt bekjempet mer aktivt enn markedsmanipulasjon av Oslo Børs, 

Kredittilsynet og Økokrim. Men det har nok også hatt betydning at 

markedsmanipulasjonssaker ofte er svært komplekse, og derfor er vanskelig å få avdekket, 

bevist og pådømt3. I tillegg har det antageligvis hatt betydning at det er langt mer uklart hva 

markedsmanipulasjon faktisk er. Fra en rettslig synsvinkel er det i dag et særlig problem i 

forhold til markedsmanipulasjon at det foreligger lite rettspraksis, slik at det ikke er trukket 

opp nøyaktige grenser for det straffbare. Dette svekker forutberegneligheten og øker 

usikkerheten for markedsaktørene4.  

 

Både i EU og i Norge har det imidlertid vært økt fokusering på problemet med 

markedsmanipulasjon. I en rapport om samarbeidet mellom Oslo Børs, Kredittilsynet og 

Økokrim fra 2007 fremkommer det at markedsmanipulasjon er en voksende 

kriminalitetstrend, som må håndteres som en like stor utfordring som misbruk av 

innsideinformasjon i det norske markedet5. Uttalelser i mediene det siste året trekker også i 

retning av at håndheving av forbudet mot markedsmanipulasjon er et satsingsområde6. Det 

                                                 
2 Bergo (2004) s. 99. 
3 Swan (2005) s. 58 og  Økokrims Trendrapport 2007 s. 14. 
4 Rapport om samarbeidet mellom Økokrim, Oslo Børs og Kredittilsynet, 2007, s. 21. 
5 Rapport om samarbeidet mellom Økokrim, Oslo Børs og Kredittilsynet, 2007, s. 5 og s. 21. 
6 Se for eksempel artikkel på www.e24.no fra 3. juli 2007. 
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er derfor ventet at vphl. § 3-8 vil få mer aktualitet fremover, herunder at området vil være 

gjenstand for en større rettsutvikling enn tidligere.  

1.2 Rettslig plassering av forbudet mot markedsmanipulasjon  

Forbudet mot markedsmanipulasjon er plassert blant de generelle atferdsbestemmelsene i 

vphl. kapittel 3. De har sin sentrale rolle i å bidra til at formålet med loven realiseres; en 

sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter, og i forlengelsen av dette; 

tilliten til verdipapirmarkedet7. Det er også en nær sammenheng mellom bestemmelsen i 

vphl. § 3-8 og de andre bestemmelsene i vphl. som har som formål å sikre lik, korrekt og 

samtidig informasjon til markedet, slik som primærinnsideres meldeplikt, flaggeplikten, 

løpende og periodiske informasjonsplikter, og reglene om prospekt- og emisjonskontroll. 

Sammen bidrar bestemmelsene til at investeringsbeslutninger skal kunne foretas på et mest 

mulig betryggende grunnlag. Dette samvirke tjener også til å redusere muligheten for 

markedsmanipulasjon.  

 

Andre generelle bestemmelser i lovverket vil også omfatte ulike former for 

markedsmanipulasjon8. Som eksempel kan nevnes forbudet mot urimelige 

forretningsmetoder i vphl. § 3-9. Videre vil kravet til god forretningsskikk for 

verdipapirforetak i vphl. § 10-11, og kravet til god forretningsskikk for verdipapirfond i lov 

om verdipapirfond av 12. juni 1981 nr. 52 § 4-2 (”vpfl.”), supplere vphl. § 3-8. For øvrig 

vil også kravet til god børsskikk for utstedere, børsmedlemmer og børsrepresentanter i 

forskrift om regulerte markeder av 29. juni 2007 nr. 875 § 14 (”børsforskriften”) kunne 

ramme tilfeller av markedsmanipulasjon. Straffeloven §§ 273 og 274 rammer ulike typer 

manipulatoriske handlinger, men virker ikke i konkurrens med vphl. § 3-8.  

                                                 
7 Bechmann m.fl. (2002) s. 75. 
8 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 55. 
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1.3 Rettskilder og metode 

1.3.1 Markedsmisbruksdirektivet, lovtekst og forskrift 

Et kjennetegn ved rettskildebildet i forbindelse med vphl. § 3-8 er at det er svært 

fragmentert og vanskelig tilgjengelig. Dette resulterte i en del utfordringer for lovgiver, og 

bidro antageligvis også til feilimplementering på enkelte punkter9. Vphl. § 3-8 

implementerer EUs Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 

28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse) 

(”Markedsmisbruksdirektivet”). Direktivet er et fullharmoniseringsdirektiv hva gjelder de 

sentrale definisjoner og handlingsnormer, hvilket innebærer at de norske reglene verken 

kan være lempeligere eller strengere10. Det er imidlertid ikke noe krav om ordrett 

gjengivelse av direktivet, så lenge reglenes innhold er det samme11. Opprinnelig ble 

forbudet mot markedsmanipulasjon inntatt i lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997  

nr. 79 § 2-8, men ved overgangen til den nye vphl. ble bestemmelsen uendret videreført i  

§ 3-812. 

 

Bakgrunnen for markedsmisbruksdirektivet er arbeidet i EU med integreringen av de 

europeiske finansmarkedene13. Satsingen på å integrere det europeiske markedet skyldes 

blant annet at rapporter har vist at en integrering vil kunne medføre en økning i BNP i  

EU-området på om lag 0, 5 % over det neste tiåret, og en økning i sysselsettingen på 0, 5 % 

som følge av blant annet lavere finansieringskostnader for næringslivet. Som viktige 

milepæler i integreringsarbeidet står vedtakelsen av en handlingsplan (”Financial Services 

Action Plan”), og en ny regelverksstruktur basert på fire ulike nivåer (”Lamfalussy-

prosessen”).  

 

                                                 
9 Norsk lovkommentar. 
10 Norsk lovkommentar. 
11 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 64. 
12 Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) s. 421. 
13 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 8. 
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På nivå 1 utarbeides rammedirektivet, slik som markedsmisbruksdirektivet. I det fastsettes 

hovedregler og prinsipper som vedtas på vanlig måte av Europaparlamentet og Rådet.  

På nivå 2 fastsettes detaljregler gjennom en prosess som omtales som komitologiprosedyre. 

Dette skjer i et samarbeid mellom EU-kommisjonen og en særskilt regelverkskomité som 

består av representanter fra medlemslandenes ulike finansdepartementer, inkludert 

representanter fra det norske Finansdepartementet. Med hjemmel i 

markedsmisbruksdirektivet har kommisjonen vedtatt fire rettsakter14, hvorav to av dem 

særlig vil bli trukket inn i her. I kommisjonsdirektiv 2003/124/EC (”Det første 

kommisjonsdirektiv”) art. 4 og 5 er det stilt opp momenter som skal vektlegges ved 

vurderingen av hvorvidt det foreligger markedsmanipulasjon. Dette er blitt implementert i 

forskrift til verdipapirhandelloven av 29. juni 2007 nr. 876 § 3-215 

(”Verdipapirforskriften”), i medhold av vphl. § 3-8(3). I kommisjonsdirektiv 2004/72/EC 

(”Det tredje kommisjonsdirektiv”) art. 2 stilles det opp momenter som skal vektlegges ved 

vurderingen av hvorvidt det foreligger akseptert markedspraksis. Dette er blitt 

implementert i verdipapirforskriften § 3-3, i medhold av vphl. § 3-8(3). På nivå 3 

utarbeides standarder og anbefalinger av ”Commitee of European Securities 

Regulaters”(”CESR”). CESR er en komité som består av medlemslandenes 

tilsynsmyndigheter, inkludert representanter fra det norske Kredittilsynet. I CESR/ 04-505b 

er det utarbeidet eksempler på typetilfeller som av tilsynsmyndighetene anses for å 

innebære markedsmanipulasjon etter markedsmisbruksdirektivet. Retningslinjene som er 

utarbeidet er ikke bindende, men vil tillegges stor vekt av nasjonale tilsynsmyndigheter og 

kan således gi en indikasjon på hvordan bestemmelsen vil bli anvendt i praksis16. Nivå 4 

regulerer EU-kommisjonens og EFTAs overvåkningsorgans kontroll med gjennomføring 

og håndhevelse av regelverket.  

                                                 
14 Commission Directive 2003/124/EC ”Det første kommisjonsdirektiv”, Commission Directive 2003/125/EC 

”Det andre kommisjonsdirektiv”, Commission Regulation (EC) No 2273/2003 ”Kommisjonsforordningen” 

og Commission Directive 2004/72/EC ”Det tredje kommisjonsdirektiv”. 
15 Se Høringsnotat – forskrift om markedsmanipulasjon, rapportering av mistenkelige transaksjoner, 

investeringsanbefalinger mv. – implementering av EUs markedsmisbruksdirektiv mv. av 7. mars 2005. 
16 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 8. 



 

6 

 

Ved flere anledninger vil bestemmelsen om markedsmanipulasjon bli holdt opp mot de 

relevante EU-direktivene. Det er derfor på sin plass å kort nevne noen særtrekk som har 

betydning ved tolkningen av disse. EU-retten er autonom17. Som en konsekvens av dette 

har EF-domstolen bygget opp sin egen tolkningslære. En særlig betydning ved tolkning av 

direktiver er EU-rettens flerspråklighet18. Ved tolkningstvil må man sammenligne de ulike 

språkversjonene. Videre er EU-rettens dynamiske karakter, og det faktum at den har egne 

begreper viktig. Når man støter på et begrep i EU-retten kan man ikke umiddelbart gå ut fra 

at det betyr det samme som i nasjonal rett. Det må undersøkes hva EF-domstolen har lagt i 

det. Når det gjelder forarbeider til direktiver og forordninger, tillegges disse generelt sett 

liten betydning19. Derimot vil fortalen til direktiver og forordninger normalt tillegges 

betydning i den utstrekning det er nødvendig ved tolkningen av disse20. Et poeng i denne 

sammenheng er at formålet og lignende som måtte fremgå av fortalen må sees i lys av 

EØS-avtalen og formålet med den, da EU-retten til dels har andre karakteristika og 

målsetninger enn EØS-avtalen. Til slutt kan det nevnes at EF-domstolens avgjørelser 

gjennom homogenitetsmålsetningen i EØS-avtalen er gjort til relevante og tungveiende 

argumenter ved løsningen av tolkningsspørsmål21. Det finnes imidlertid lite praksis her om 

markedsmanipulasjon. 

 

For øvrig vil den nye lov om regulerte markeder av 29. juni 2007 nr. 74 (”børsloven”) og 

den tilhørende børsforskriften utgjøre relevante rettskilder i forbindelse med fremstillingen 

av forbudet mot markedsmanipulasjon.  

                                                 
17 Sejersted m.fl. (2004) s. 42. 
18 Sejersted m.fl. (2004) s. 43. 
19 Sejersted m.fl. (2004) s. 213. 
20 Sejersted m.fl. (2004) s. 209. 
21 Sejersted m.fl. (2004) s. 216. 
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1.3.2 Forarbeidene og den øvrige forhistorien (den opphevede bestemmelsen om 

kursmanipulasjon i vphl. § 2-6) 

Først og fremst finnes det veiledning om forbudet mot markedsmanipulasjon i  

Ot.prp. nr. 12 (2004-2005), som ble utarbeidet i forbindelse med implementeringen av 

markedsmisbruksdirektivet. Den nye vphl. viderefører forbudet uendret, slik at 

forarbeidene til denne gir liten veiledning22. Utover dette vil den øvrige forhistorien som 

forarbeider23, rettspraksis og teori om den opphevede bestemmelsen om kursmanipulasjon i 

vphl. § 2-6 kunne ha relevans, da tilfellene som ble omfattet av § 2-6 etter forarbeidene 

også vil omfattes av vphl. § 3-824. 

1.3.3 Rettspraksis 

Så vidt vites foreligger ikke noen relevant norsk rettspraksis i forbindelse med vphl. § 3-8. 

Imidlertid vil som nevnt rettspraksis i forbindelse med den opphevede vphl. § 2-6 ha 

relevans. Denne består av et par tingrettsdommer og noen forelegg. Et gjennomgående 

trekk er at de er konkret begrunnet og at kursmanipulasjonsbestemmelsen ikke blir 

nærmere tolket. Dommene har dermed svært liten vekt, men for oppgaven har de verdi som 

eksempler på markedsmanipulasjon. Den rettkildemessige konsekvensen av mangelen på 

rettspraksis som trekker opp grensene for markedsmanipulasjon, er at andre relevante 

rettskilder som forarbeider og anbefalinger i CESR i praksis vil kunne ha større vekt enn 

ellers. For avhandlingens del vil det tynne rettskildebildet medføre at en del vurderinger 

nødvendigvis må forankres i rettskilder av liten vekt og dermed fremstå som usikre, hvilket 

igjen vil innebære en større mulighet for at Høyesterett i det konkrete tilfellet vil kunne 

komme til et annet resultat. 

                                                 
22 NOU 2005:17, NOU 2006:3 og Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) er utarbeidet i forbindelse med 

implementeringen av  MiFID-direktivet, Overtakelsestilbudsdirektivet og Rapporteringsdirektivet. 
23 NOU 1996:2 og Ot.prp. nr. 29 (1996-1997). 
24 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 64. 
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1.3.4 Børssirkulære og vedtak fra børsklagenemden 

Oslo Børs er med hjemmel i flere lovbestemmelser tillagt avgjørelsesmyndighet og treffer 

på bakgrunn av dette løpende avgjørelser og tolkningsuttalelser som direkte eller indirekte 

involverer tolkning av loven25. Disse avgjørelsene og uttalelsene vil bli trukket inn for å 

illustrere eksempler på typetilfeller som kan bli ansett for å være markedsmanipulasjon. 

1.3.5 Det regulerte markeds forretningsvilkår for utstedere og medlemsregler: 

opptaksregler, løpende forpliktelser og Norex Member Rules 

I tråd med forpliktelsene etter børsloven § 24 har Oslo Børs ASA fastsatt regler og 

forretningsvilkår i ”Løpende forpliktelser” for utstedere på Oslo Børs, og ”Axessreglenes 

løpende forpliktelser” for utstedere på Oslo Axess. Regelverkene suppleres med 

”Opptaksreglene” for Oslo Børs, og ”Axessreglenes opptaksvilkår” for Oslo Axess. De 

gjeldende regelsett er opprinnelig gitt med hjemmel i den tidligere lov om børsvirksomhet 

av 17. november 2000 nr. 80 § 5-1(3) og § 6-4(3), og er på dette tidspunkt ennå ikke blitt 

oppdatert slik at de materielt er i overensstemmelse med de endrede reglene i den nye 

børsloven.  

 

Etter børsloven § 26 er regulerte markeder også forpliktet til å ha regler om medlemskap og 

tilgang til markedet. All handel ved Oslo Børs og Oslo Axess må gå gjennom 

børsmedlemmer26. For børsmedlemmene gjelder avtaleverket NOREX Member Rules27 

(”NMR”) både for medlemskapet ved Oslo Børs og ved Oslo Axess28. NMR inneholder 

ulike forbud mot markedsmanipulasjon, hvis overtredelse kan sanksjoneres29. 

 

                                                 
25 Bechmann m.fl. (2002) s. 14. 
26 www.ose.no. 
27 Versjon 1.9 – november 2007. 
28 NOREX er en strategisk allianse mellom de nordiske og baltiske børsene, som har implementert et felles 

handelssystem med harmoniserte handelsregler og medlemskrav på tvers av  

landegrensene. 
29 Se NMR 4.6.1 og NMR 4.6.2. 
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De ovennevnte avtalerettslige forpliktelsene for utstederne og børsmedlemmene som følger 

av forretningsvilkårene og medlemsreglene til det regulerte marked/børs supplerer den 

øvrige børs- og verdipapirlovgivningen, og vil således ha relevans ved den videre 

fremstillingen.  

1.3.6 Teori 

Det eksisterer lite norsk teori om markedsmanipulasjonsbestemmelsen. Man er her først og 

fremst henvist til utenlandsk litteratur og fremstillinger i forbindelse med den opphevede 

bestemmelsen om kursmanipulasjon, hvilket vil bli trukket inn på enkelte punkter i 

avhandlingen.  

1.4 Avgrensning og presiseringer 

Oppgavens siktemål er å gi en fremstilling av gjeldende rett vedrørende forbudet mot 

markedsmanipulasjon i vphl. § 3-8. Bestemmelsen utgjør den objektive 

gjerningsbeskrivelsen i en strafferegel, hvorav selve straffetrusselen er nedfelt i  

vphl. § 17-3. På grunn av emnets omfang, avgrenses oppgaven til kun å omhandle børs- og 

verdipapirrettslige spørsmål. Særlige strafferettslige spørsmål vil bare bli drøftet der det har 

betydning for fremstillingen for øvrig. 

 

Markedsmanipulasjonsbestemmelsen omfatter manipulasjon i tilknytning til finansielle 

instrumenter som er notert eller er søkt notert ved et regulert marked. Av 

fremstillingsmessige årsaker avgrenses oppgaven mot varederivater som er notert eller søkt 

notert ved et regulert marked. Markedsmanipulasjon i forbindelse med derivater notert på 

Nord Pool, Imarex, Fishex og Fishpool vil derfor ikke bli nærmere omtalt.  

 

Til slutt skal det presiseres at kun markedsmanipulasjon i forbindelse med finansielle 

instrumenter som er notert eller søkt notert på et regulert marked, det vil si som faller inn 

under vphl. § 3-8, vil bli behandlet. Markedsmanipulasjon som omfattes av andre 

bestemmelser vil ikke bli nærmere omtalt. 
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1.5 Den videre fremstilling 

I den videre fremstilling skal det først i kapittel 2 sees nærmere på bakgrunnen for forbudet 

mot markedsmanipulasjon. I kapittel 3 blir det redegjort for generelle forhold ved 

bestemmelsen i vphl. § 3-8. Kapittel 4-6 er viet de tre ulike formene for 

markedsmanipulasjon som følger av bestemmelsen. I kapittel 7 blir det redegjort nærmere 

for rettsvirkninger av markedsmanipulasjon, før det til slutt i kapittel 8 blir gjennomgått et 

par lovfestede unntak fra bestemmelsen i vphl. § 3-8. 

2 Bakgrunnen for forbudet mot markedsmanipulasjon 

2.1 Hvorfor noen foretar markedsmanipulasjon – ulike motiver bak 

markedsmanipulasjon 

Problemstillingen her er ikke hvilke arvelige og miljømessige disposisjoner en 

gjerningsmann som foretar markedsmanipulasjon har, men hva noen søker å oppnå ved å 

foreta markedsmanipulasjon. Før dette drøftes nærmere er det imidlertid viktig å poengtere 

at vphl. § 3-8 retter seg mot selve virkningen av markedsmanipulasjon, slik at det etter 

bestemmelsens ordlyd i utgangspunktet ikke er avgjørende hvorvidt det foreligger noen 

motivasjon bak handlingen for at den objektive gjerningsbeskrivelsen skal være oppfylt. 

Innsikt i subjektive forhold er allikevel av betydning for å kunne danne seg et bilde av dette 

rettsområdet, da det vil kunne utgjøre et moment i vurderingen. 

  

Markedsmanipulasjon blir som regel foretatt for å oppnå en økonomisk fordel, enten i form 

av gevinst eller for å redusere et tap30. Fordelen kan knytte seg til de finansielle 

instrumentene som blir manipulert, til derivater hvor de underliggende finansielle 

instrumentene blir manipulert, eller til annet som har en tilknytning til finansielle 

                                                 
30 NOU 1996:2 s. 85. 
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instrumenter31. Fordelene som kan oppnås ved markedsmanipulasjon er også ulike. I 

enkelte tilfeller har markedsmanipulasjon skjedd som ledd i et ønske om høyere bonus32. Et 

annet eksempel er å manipulere tegningskursen ved emisjoner for å oppnå gevinst33. Det 

kan også tenkes at slike handlinger foretas med det formål å påvirke bytteforholdet ved 

fusjoner, fisjoner eller oppkjøp for å sikre en direkte gevinst34. I andre tilfeller er fordelen 

som oppnås mer indirekte eller avledet. Som eksempel kan nevnes såkalt  

”windows-dressing”35. Dette er markedsmanipulasjon som foretas av regnskapsmessige 

årsaker, for eksempel av et verdipapirfond som ønsker å forbedre sitt resultat ved årets 

slutt. En annen variant er manipulasjon for å øke eller opprettholde attraktiviteten til et 

finansielt instrument.  

 

Det er imidlertid ikke utenkelig at markedsmanipulasjon også kan skje som følge av noe 

annet enn en økonomisk motivasjon, eksempelvis utelukkende for å skade noen36. I enkelte 

tilfeller har overtrederen kanskje overhodet ikke hatt noen motivasjon for sin handling. I 

forarbeidene fremheves det at graden av skyld vil kunne ha betydning for hvorvidt det 

overhodet objektivt sett foreligger markedsmanipulasjon etter vphl. § 3-8 i det konkrete 

tilfellet, altså for hvorvidt gjerningsbeskrivelsen er oppfylt37. Som det vil fremgå senere, er 

det ikke tvilsomt ut i fra det foreliggende rettskildebildet at subjektive forhold vil spille en 

rolle ved vurderingen av hvorvidt en handling objektivt sett har en manipulerende virkning. 

                                                 
31 Bechmann m.fl. (2002) s. 135. 
32 Bechmann m.fl. (2002) s. 135. 
33 Bechmann m.fl. (2002) s. 135. 
34 Bechmann m.fl. (2002) s. 135. 
35 Bechmann m.fl. (2002) s. 137. 
36 Bechmann m.fl. (2002) s. 126. 
37 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 68. 
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2.2 Hvorfor markedsmanipulasjon er skadelig – nærmere om hvordan 

verdipapirmarkedets funksjon og virkemåte hindres 

Verdipapirmarkedets hovedoppgave er å formidle egenkapital og kreditt. Når 

verdipapirmarkedet allokerer kapitalen optimalt, vil det kunne sies å være velfungerende38. 

Utstedere vil da kunne hente inn tilstrekkelig egen- og fremmedkapital når de har behov for 

det, og kapitalkostnaden vil være mest mulig markedsriktig i forhold til den risikoen 

utsteder representerer. Kort sagt er stabilitet og forutberegnelighet i prisen på kapital et 

resultat av et velfungerende marked.  

 

I tillegg til å være finansieringskilde for utstedere, representerer markedet fra investorenes 

synsvinkel et viktig alternativ for plassering av kapital i form av finansinvesteringer. 

Markedets evne til å tiltrekke seg risikovillig kapital må sees i den sammenhengen som 

foreligger mellom annenhåndsmarkedet, hvor omsetningen ikke tilfører selskaper kapital, 

og førstehåndsmarkedet, hvor det ved emisjon skjer utstedelse av finansielle instrumenter 

for å innhente egen- eller fremmedkapital39. Optimal kapitaltilførsel i emisjonsmarkedet 

forutsetter et ordnet og likvid annenhåndsmarked for finansielle instrumenter. Et fravær av 

et sekundærmarked ville ha medført at investorene ville innberegnet en likviditetsrabatt 

eller holdt seg unna emisjonsmarkedet. 

 

En annen viktig funksjon for et verdipapirmarkedet er å fungere som 

prisfastsettingsmekanisme for kapital, og her spiller annenhåndsmarkedet en sentral rolle. 

En investor vil ved sin investeringsbeslutning basere seg på den tilgjengelige 

informasjonen i markedet40. Etter ”Efficient market hypothesis” vil prisen på en aksje i et 

effektivt marked derfor reflektere all tilgjengelig informasjon41. Det er dermed kun ny 

informasjon som skal kunne endre kursen i et perfekt marked, ikke for eksempel en endring 

                                                 
38 Rapport om samarbeidet mellom Økokrim, Oslo Børs og Kredittilsynet, 2007, s. 7. 
39 Bechmann m.fl. (2002) s. 76. 
40 NOU 1996:2 s. 25. 
41 www.wikipedia.com. 
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i etterspørselen som ikke gir ny informasjon42.  Imidlertid vil prisingen i markedet også 

påvirkes av psykologiske og markedstekniske forhold, hvilket i noen tilfeller kan være helt 

dominerende43. Hvis verdipapirmarkedet skal kunne fungere optimalt som prissetter på 

kapital, må det til enhver tid være et tilstrekkelig antall aktører som ønsker å utstede, tegne, 

kjøpe eller selge finansielle instrumenter.  

 

En avgjørende forutsetning for at noen vil delta i et verdipapirmarkedet er at aktørene har 

tillit til markedet44. En grunnleggende forutsetning for å oppnå tillit til et 

verdipapirmarkedet er at aktørene vurderer regelverket, håndhevelsen av dette, og den 

alminnelig markedsatferden, som betryggende. Høy tillit til markedet vil normalt medføre 

at investorene i sine prisvurderinger og avkastningskrav vil ha et lavere krav til 

risikokompensasjon.  

 

Markedsmanipulasjon innebærer en forstyrrelse av de legitime mekanismene som virker 

inn ved normal omsetning av finansielle instrumenter45. Sagt med andre ord tukles det med 

selve prisfastsettelsesmekanismen til finansielle instrumenter. Dette kan skje både i 

primærmarkedet så vel som sekundærmarkedet og i det såkalte 

tertiærmarkedet(derivatmarkedet). En investor vil ved en investeringsbeslutning som nevnt 

basere seg på all tilgjengelig informasjon i markedet, herunder de kurser det tidligere er 

handlet på, kjøps- og salgskurser som tilbys i markedet, publiserte årsrapporter og 

kvartalsrapporter, analyser, rådgivning, uttalelser og annen informasjon i mediene. Hvis 

dette informasjonsbildet forvrenges på grunn av markedsmanipulasjon ved 

transaksjoner/handelsordre, villedende atferd eller utbredelse av opplysninger, vil risikoen 

ved handelen øke fordi det er sjanse for at investeringsbeslutninger treffes på sviktende 

grunnlag. Dette fører igjen til at investorene vil innberegne et risikotillegg i kursen på de 

finansielle instrumentene. Dermed blir de finansielle instrumentene mindre attraktive som 

                                                 
42 NOU 1996:2 s. 25. 
43 NOU 1996:2 s. 25. 
44 NOU 1996:2 s. 24. 
45 Ot.prp.nr. 12 (2004-2005) s. 55. 
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investeringsobjekt, noe som igjen vil innebære en svekket tilgang på risikovillig kapital for 

utstederselskapene. Den optimale ressursallokeringen og et velfungerende marked hindres. 

Utbredt og omfattende manipulasjon svekker derfor tilliten til markedet, hvilket over lengre 

tid vil resultere i mindre verdiskapning i et samfunnsøkonomisk perspektiv.  

2.3 Den legislative begrunnelsen for forbudet mot markedsmanipulasjon 

Den legislative begrunnelsen for forbudet mot markedsmanipulasjon er å sikre integriteten 

til verdipapirmarkedene i EØS-området, herunder sørge for investorenes tillit til disse 

markedene. I forlengelsen av dette er målet å oppnå et gjennomsiktig og velfungerende 

marked. Dette følger både av fortalen i markedsmisbruksdirektivet pkt. 12 og av de norske 

forarbeidene46. I fortalens pkt. 2 fremheves det at et integrert og velfungerende marked 

forutsetter markedsintegritet, hvilket igjen forutsetter fravær av markedsmanipulasjon. Slik 

uheldig atferd må derfor forbys ved rettslig regulering, jf fortalens pkt.12.  

 

Forbudet mot markedsmanipulasjon skal bidra til at tilliten til et norsk velfungerende 

marked sikres ved at verdipapirhandellovens formål realiseres, og da først og fremst 

formålsbestemmelsens oppstilte mål om en ”ordnet” og ”effektiv” handel i finansielle 

instrumenter, jf vphl. § 1. Begrepene har en klar kobling til fagøkonomiske uttrykk som 

brukes for å beskrive verdipapirmarkedenes funksjon og virksomhet47.  Begrepet ”ordnet” 

sikter blant annet til hvordan selve markedsplassen fungerer, og for å oppnå dette 

forutsettes fravær av markedsmanipulasjon. På et ordnet regulert marked skal det ikke være 

mulig for en aktør å drive systematisk tapping av verdier fra andre aktører i markedet med 

markedsmanipulasjon. At markedet fungerer ”effektivt” defineres gjerne som at prisene i 

markedet reflekterer den underliggende realøkonomiske verdi bak det enkelte verdipapir48. 

Som nevnt i 2.2 hindrer markedsmanipulasjon korrekt prisdannelse i finansielle 

instrumenter, og dermed også målsetningen om et effektivt marked. For at markedet skal 

fungere effektivt er det derfor nødvendig med rettslig regulering som forbyr 

                                                 
46 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 9. 
47 Bechmann m.fl. (2002) s. 25. 
48 NOU 1996:2 s. 20. 
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markedsmanipulasjon. På den annen side må det i forhold til målet om effektivitet tas 

hensyn til at en for omfattende rettslig regulering faktisk vil kunne redusere effektiviteten i 

verdipapirmarkedet i form av økte transaksjonskostnader49.  

 

2.4 Hvilke hensyn er forbudet mot markedsmanipulasjon ment å ivareta 

2.4.1 Hensynet til å sikre integriteten til det indre europeiske markedet generelt, 

og tilliten til et norsk velfungerende marked spesielt 

Før implementeringen av markedsmisbruksdirektivet var det bærende hensyn bak de 

norske reglene om kursmanipulasjon først og fremst hensynet til det norske 

verdipapirmarkedets tillit50. Med implementeringen av markedsmisbruksdirektivet ble 

hensynet til å legge til rette for økt tillit til de europeiske verdipapirmarkedene også 

sentralt. Av hensyn til den samfunnsøkonomiske utviklingen i Norge, og den økonomiske 

utviklingen i hele det indre marked, er det viktig at markedsmanipulasjon forbys,  

jf markedsmisbruksdirektivets fortale pkt 1, 2 og 12.  

2.4.2 Hensynet til markedsaktørene  

Hovedaktørene i de regulerte markedene er utstederne, verdipapirforetakene og 

investorene. For hver enkelt av disse aktørene vil tilstedeværelse av markedsmanipulasjon 

kunne ha en uheldig virkning, både direkte og indirekte. For utstedere vil 

markedsmanipulasjon kunne medføre at selskapets aksjer eller obligasjoner blir mindre 

attraktive, med den følge at det kan bli vanskeligere å hente inn egen- eller fremmedkapital 

i fremtiden. For verdipapirforetak vil markedsmanipulasjon kunne resultere i tapte 

inntekter, dersom markedsmanipulasjonen er så utbredt at tilliten til verdipapirmarkedet 

svekkes med den følge at mange investorer avstår fra å investere i finansielle instrumenter. 

For investorer vil markedsmanipulasjon som nevnt medføre at beslutningsgrunnlaget ved 

investeringsbeslutninger blir mer usikkert, hvilket øker risikoen for tap. I tillegg kommer 

det poeng at ved utbredt markedsmanipulasjon så mister investorene en alternativ og 
                                                 
49 NOU 1996:2 s. 24. 
50 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 9. 
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potensielt attraktiv aktivaklasse å investere i. Hensynet til investorbeskyttelse, og hensynet 

til verdipapirforetakene og utstederne, taler derfor for at markedsmanipulasjon forbys.  

2.4.3 Rettferdighetsbetraktninger 

Rettferdighetsbetraktninger taler for at markedsmanipulasjon forbys. I børs- og 

verdipapirretten anses det for å være et gjennomgående rettferdighetsprinsipp som blant 

annet kommer til uttrykk gjennom kravet til ”ordnet” handel i finansielle instrumenter som 

følger av formålsbestemmelsen i vphl. § 151. Implisitt i rettferdighetskravet ligger også et 

krav om at det skal legges til rette for at markedsaktørene skal delta i markedet på like 

betingelser.  

2.4.4 Konkurransehensyn 

I verdipapirmarkedet er det ikke bare konkurranse blant selskaper om å tiltrekke seg 

kapital. I et stadig mer internasjonaliserende verdipapirmarked er det også konkurranse 

mellom de regulerte markeder i ulike land om å tiltrekke seg både utstedere og risikovillig 

kapital fra investorer52. En børs som blir ansett for å ha utbredt markedsmanipulasjon vil ha 

mindre ”tillit” enn andre konkurrerende markeder, og således en dårligere evne til å 

tiltrekke seg risikovillig kapital. Konsekvensen av dette vil igjen være at det regulerte 

markedet vil fremstå mindre attraktivt for utstedere. Rettslig regulering, og effektiv 

håndhevelse av regelverket, er derfor nødvendig for å bidra til konkurransedyktige 

regulerte markeder.  

2.5 Forbudets internasjonale utbredelse  

Forbudet mot markedsmanipulasjon er gjort til en del av EØS-avtalen og implementerer 

som nevnt markedsmisbruksdirektivet. Forbudet gjelder derfor i alle EUs 27 medlemsstater 

i tillegg til de fire medlemsstatene av EFTA53. I EU-rettslig sammenheng er regulering av 

markedsmanipulasjon et nytt fenomen54. Før utarbeidelsen av direktivet hadde det riktignok 

                                                 
51 NOU 1996:2 s. 20. 
52 Rapport om samarbeidet mellom Økokrim, Oslo Børs og Kredittilsynet s. 7. 
53 Norge, Sveits, Island og Liechtenstein. 
54 St.prp. nr. 77 (2003-2004) s. 1. 
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i lengre tid både i Storbritannia og andre deler av Europa eksistert ulike former for forbud 

mot markedsmanipulasjon55. I USA har det også i en rekke år vært forskjellige forbud mot 

markedsmanipulasjon56. 

3 Nærmere om markedsmanipulasjonsbestemmelsen i vphl. § 3-8 

3.1 Virkeområdet til forbudet mot markedsmanipulasjon 

3.1.1 Bestemmelsens stedlige virkeområde 

Vphl. gjelder i utgangspunktet for virksomhet i Norge, med mindre noe annet er bestemt,  

jf vphl. § 1-2. Av vphl. § 3-1(1) følger det at forbudet mot markedsmanipulasjon har sitt 

stedlige virkeområde for finansielle instrumenter som er eller søkes notert på ”norsk 

regulert marked”.  Det har ingen betydning om den markedsmanipulerende handling har 

foregått i Norge eller fra utlandet57.  Forbudet får tilsvarende anvendelse for ”handlinger 

foretatt i Norge i tilknytning til finansielle instrumenter som er notert på et annet regulert 

marked i en annen EØS-stat eller der det er søkt om slik notering”, jf vphl. § 3-1(3).  

3.1.2 Bestemmelsens saklige virkeområde 

Bestemmelsens saklige virkeområde er manipulasjon med ”finansielle instrumenter”,  

jf § 3-8(1) jf § 3-1(1). Begrepet finansielle instrumenter er nærmere definert i  

vphl. § 2-2(1). Med finansielle instrumenter menes omsettelige verdipapirer, 

verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og derivater. De forskjellige finansielle 

instrumentene er nærmere definert i vphl. § 2-2(2) til (5).  

 

De finansielle instrumentene må videre enten være ”notert” eller ”søkes notert” på ”norsk 

regulert marked” for at forbudet skal få anvendelse. Et finansielt instrument er ansett for å 
                                                 
55 Swan (2005) s. 4. og NOU 1996:2 s. 80. 
56 Swan (2005) s. 4. 
57 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 15. 
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være søkt notert på et regulert marked når det er innsendt en formell skriftlig søknad om 

notering58. Bakgrunnen for at forbudet allerede får anvendelse fra tidspunktet de finansielle 

instrumentene er søkt notert, skyldes at det er ønskelig at bestemmelsen også skal omfatte 

tegning59. Konsekvensen er at også en emisjon i forkant av noteringen (IPO), 

spredningssalg og annen handel etter at søknad er innsendt omfattes. At manipulasjonen må 

ha skjedd med instrumenter som er notert eller søkt notert, utelukker ikke at manipulativ 

handel med børsnoterte instrumenter som skjer gjennom verdipapirforetak utenom børs 

omfattes. Rapporteringsplikten til Oslo Børs og Oslo Axess for manuelle handler etter 

NMR 5.6.1 og 6.6.1 medfører at handel utenom handelssystemet blir reflektert som 

registrert omsetning og offentliggjort av børsen60. Ved strykning av finansielle instrumenter 

på det regulerte marked, må forbudet mot markedsmanipulasjon i vphl. § 3-8 gjelde frem til 

selve tidspunktet for strykning. ”Norsk regulert marked” er for øvrig definert i  

vphl. § 2-3(3), som igjen henviser til foretak som er nevnt i børsloven § 3(1).  For tiden 

finnes to markedsplasser med konsesjon fra Kredittilsynet til å drive børs; Oslo Børs og 

Nord Pool, og fire regulerte markeder med konsesjon; Oslo Axess, Imarex, Fishex og 

Fishpool. I det videre vil bare Oslo Børs og Oslo Axess bli omtalt, da de andre 

markedsplassene er markeder for varederivater. Det alternative rentemarkedet ABM 

(”Alternative Bond Market”) som er drevet av Oslo Børs er ikke et regulert marked. 

3.1.3 Bestemmelsens personelle virkeområde 

Vphl. § 3-8 personelle virkeområde følger av dens første ledd; ”Ingen” må foreta 

markedsmanipulasjon. Forbudet retter seg mot alle, herunder både fysiske og juridiske 

personer. Bestemmelsen vil dermed kunne ramme enhver aktør i markedet, både 

verdipapirforetak og utstedere så vel som investorer og journalister, som foretar 

manipulerende handlinger i tilknytning til finansielle instrumenter.  

                                                 
58 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 15. 
59 Bechmann m.fl. (2002) s. 82. 
60 Bergo (2004) s. 296. 
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3.2 Forholdet til den opphevede bestemmelsen om kursmanipulasjon i  

vphl. § 2-6 

Forbudet mot markedsmanipulasjon i vphl. § 3-8 erstattet den eldre bestemmelsen i  

vphl. § 2-6 om forbud mot kursmanipulasjon. Vphl. § 2-6 lød som følger: ”Ingen må søke 

uredelig å påvirke kursen på et finansielt instrument som er notert på norsk børs eller 

norsk autorisert markedsplass”. I bestemmelsen ble uredelig påvirkning nærmere 

eksemplifisert som å inngå fiktive avtaler og å spre uriktige eller villedende opplysninger. 

Det sentrale ved bestemmelsen var at den rettet seg mot formålet med den manipulerende 

handlingen.  

 

Etter vphl. § 2-6 var kurspåvirkning gjennom alminnelig kjøp og salg tillatt, så fremt 

transaksjonen var reell61. Det ble antatt at dette også ville gjelde selv om formålet med 

handelen nettopp var å påvirke kursen i en eller annen retning eller når handelen selv har en 

kurspåvirkende effekt, så lenge det ikke var uredelig62.  Uredelighetsvurderingen berodde 

blant annet på om hvorvidt full åpenhet rundt den kurspåvirkende aktivitet ville ha medført 

en annen kursutvikling enn den som faktisk ble oppnådd63. Avgjørende for om 

kurspåvirkningen skulle anses for uredelig ville først og fremst bero på fremgangsmåten, 

selve metoden, som ble benyttet64.  Redelighetsvurderingen skulle foretas med 

utgangspunkt i en objektiv vurdering av den kursmanipulerende handling, men subjektive 

momenter kunne bli trukket inn som for eksempel hensikten med handlingen65. Ifølge 

forarbeidene vil de tilfellene som falt inn under den formålsrettede bestemmelsen om 

kursmanipulasjon i vphl. § 2-6 også bli omfattet av den virkningsorienterte bestemmelsen i 

vphl. § 3-866. Betydningen av denne uttalelsen vil bli problematisert senere i avhandlingen, 

                                                 
61 Bechmann m.fl. (2002) s. 128. 
62 Bechmann m.fl. (2002) s. 128. 
63 Bechmann m.fl. (2002) s. 128. 
64 Bechmann m.fl. (2002) s. 128. 
65 Bechmann m.fl. (2002) s. 129. 
66 Ot.prp. nr 12 (2004-2005) s. 64. 
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men den kan tolkes som en antydning fra lovgivers side om at subjektive forhold fortsatt vil 

ha en sentral betydning også i forhold til vphl. § 3-8. 

3.3 Nærmere om skyldkravet i vphl. § 17-3 

Etter vphl. § 17-3 jf § 3-8 kreves det ikke at manipulatoren har hatt noen 

kurspåvirkningshensikt eller forsett med sin handling. Det er tilstrekkelig at 

gjerningsmannen har utvist uaktsomhet med hensyn til det objektive gjerningsinnholdet, for 

å kunne bli straffet. I forarbeidene begrunnes dette med at selv om uttrykket manipulasjon 

kan føre tankene hen mot en person og hans hensikt om å manipulere, er det sentrale 

effekten av handlingen og det forhold at den kan forstyrre markedsmekanismen på en måte 

som ikke er i samsvar med målsetningen om et fungerende verdipapirmarked67.  

 

Resultatet av dette er at det er innført et forbudsregime som er vesentlig strengere enn det 

som fulgte av vphl. § 2-6, som rettet seg utelukkende mot personer som urededelig søkte å 

manipulere kursen. Med vphl. § 3-8 stilles det opp en aktsomhetsregel for alle som opptrer 

i, eller i tilknytning til, verdipapirmarkedet. Den som for eksempel uaktsomt uttaler seg 

uriktig om en utsteder av et finansielt instrument, vil kunne straffes for 

markedsmanipulasjon uten at personen overhodet tilsiktet eller holdt det for sannsynlig at 

den markedsmanipulerende virkning ville kunne inntre. I praksis innebærer dette at aktører 

i verdipapirmarkedet i større grad enn tidligere må ta forhåndsregler når de opptrer, både 

når de skal utbre opplysninger og ved sine handlinger i forbindelse med innleggelse av 

handelsordre/transaksjoner. Et særlig problem i dette henseendet er at uaktsomhetskravet til 

en viss grad også antageligvis vil kunne medføre svekket forutberegnelighet for 

markedsaktørene, fordi det ofte vil være vanskelig å fastslå i hvilken grad en handling har 

en manipulerende virkning.  

 

Ut i fra det foreliggende rettskildebildet kan det imidlertid i praksis synes som om 

bestemmelsen i vphl. § 3-8 først og fremst vil bli rettet mot tilfeller der det foreligger 

forsett. En annen sak er at det ofte i praksis kanskje heller ikke objektivt sett vil bli ansett 

                                                 
67 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 68. 
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for å foreligge markedsmanipulasjon i tilfellene der en person kun har vært uaktsom68. I 

forarbeidene nevnes eksempelet i markedsmisbruksdirektivets art. 1 nr. 2 annet ledd første 

strekpunkt som et eksempel på dette. Dette er imidlertid et annet spørsmål enn skyldkravet. 

4 Vphl. § 3-8 (2) nr. 1: markedsmanipulasjon ved transaksjoner eller 

handelsordre  

4.1 Innledning 

Den første formen for markedsmanipulasjon er definert i vphl. § 3-8(2) nr. 1, og retter seg 

mot manipulasjon som skjer ved hjelp av transaksjoner eller handelsordre. Til forskjell fra 

den opphevede formålsrettede bestemmelsen om kursmanipulasjon i vphl. § 2-6, etablerer 

den gjeldende definisjonen et tilsynelatende virkningsorientert regime69. Det sentrale 

vurderingstema er ikke om motivet har vært å manipulere, men hvorvidt transaksjonen eller 

handelsordren i seg selv enten har den effekt at den gir et uriktig bilde av tilbudet, 

etterspørselen eller prisen på finansielle instrumenter, eller sikrer kursen på et unormalt 

eller kunstig nivå.  

 

Hvorvidt det foreligger manipulasjon etter dette alternativet beror på en bred 

helhetsvurdering, som må ta utgangspunkt i en sammenligning mellom hvordan 

transaksjonen/handelsordren fremstår utad i markedet, og det bakenforliggende 

forhold/omstendighetene rundt transaksjonen/handelsordren. Etter ordlyden vil enkelte 

tilfeller falle klart innenfor, mens andre er mer i grenseland. Det problematiske er hvordan 

grensetilfellene skal vurderes, herunder hvordan det lovlige skal skilles fra det ulovlige, 

særlig med tanke på fraværet av rettspraksis som trekker opp retningslinjer. Ut i fra de tre 

eksemplene i markedsmisbruksdirektivet, eksemplene på typetilfeller i CESR, og uttalelser 

                                                 
68 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 68. 
69 Norsk lovkommentar. 
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i forarbeidene70 kan det, til tross for at bestemmelsen etter sin ordlyd er virkningsorientert, 

synes som om bestemmelsen i praksis vil ha sitt sentrale virkeområde for de tilfellene der 

formålet har vært å manipulere. At bestemmelsen etter sin ordlyd er virkningsorientert, gjør 

det imidlertid helt klart at tilfeller hvor det overhodet ikke foreligger noe 

manipulasjonsformål i prinsippet også vil kunne rammes71. Det avgjørende er virkningen 

av transaksjonen/handelsordren. Derfor vil også transaksjoner/handelsordre som foretas for 

andre uredelige formål en manipulasjon, så vel som transaksjoner/handelsordre som ikke 

har noe annet formål enn alminnelig handel, kunne rammes. Det faktum at 

tilsynsmyndighetene i det enkelte EU/EØS-land, inkludert Kredittilsynet, i CESR nesten 

utelukkende synes å eksemplifisere typetilfeller som markedsmanipulasjon der det 

foreligger et manipulasjonsformål reiser imidlertid spørsmål om i hvilken grad 

bestemmelsen i praksis på dette punkt vil bli tolket og anvendt fullt ut virkningsorientert72. 

 

I verdipapirforskriften § 3-2(1) er det stilt opp momenter som skal tas i betraktning ved 

helhetsvurderingen. Momentene er ikke ment å skulle være uttømmende, og retter seg først 

og fremst mot ytre kjennetegn ved transaksjoner/handelsordre som har vært gjenstand for 

manipulasjon. I markedsmisbruksdirektivet art. 1 nr. 2 andre ledd er det også gitt to 

eksempler på markedsmanipulasjon ved transaksjoner/handelsordre som vil kunne ha 

betydning ved tolkningen. Imidlertid reiser det seg særlige spørsmål ved i hvert fall ett av 

dem. Videre har CESR73 gitt anbefalinger på en rekke typetilfeller av markedsmanipulasjon 

som anses for å rammes av bestemmelsen.  

 

                                                 
70 Se bla. Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 64 og 68. 
71 I Rapport om samarbeidet mellom Økokrim, Oslo Børs og Kredittilsynet, 2007, s. 21 fremheves det at 

hensikten med overgangen til et virkningsorientert forbud var at bestemmelsen i større grad skulle verne 

markedet mot manipulative kursutslag, og i mindre grad enn tidligere fokusere på aktørens hensikt og vilje. 

Det uttales at statistikk og erfaring fra saksarbeid viser at det imidlertid gjenstår en del på dette området. 
72 Norsk lovkommentar. 
73 CESR/ 04-505b. 
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Fra bestemmelsen gjøres det unntak for transaksjoner og handelsordre som har en legitim 

begrunnelse og som er i samsvar med atferd som Kredittilsynet har akseptert som 

markedspraksis på det aktuelle markedet. I verdipapirforskriften § 3-3 gis det  

ikke-uttømmende momenter som Kredittilsynet skal ta hensyn til ved vurderingen av hva 

som skal anses som akseptert markedspraksis. For tiden vil imidlertid unntaket ikke ha 

noen praktisk betydning, da det ikke foreligger noen markedspraksis som Kredittilsynet har 

akseptert. Delvis kan dette skyldes at Kredittilsynet ikke har vært tilstrekkelig grundig i sin 

konsultasjonsprosedyre og vurdering av de foreliggende praksiser i verdipapirmarkedet. 

Det er imidlertid også grunn til å tro at dette kan ha en sammenheng med at Kredittilsynet i 

praksis ikke tolker bestemmelsen strengt virkningsorientert, men i realiteten retter 

hovedfokus mot tilfeller der formålet har vært markedsmanipulasjon. 

4.2 Nærmere om ”transaksjoner” og ”handelsordre” 

Definisjonen i vphl. § 3-8(2) nr.1 omhandler markedsmanipulerende handlinger foretatt 

ved ”transaksjoner” eller ”handelsordre”. Etter forarbeidene omfatter begrepet 

”transaksjoner” kjøp, salg, tegning, bytte(”swap-avtale”), og i enkelte tilfeller også lån, av 

finansielle instrumenter74. Definisjonen omfatter både fiktive og reelle transaksjoner. 

Transaksjoner kan skje direkte mellom kjøper/tegner og selger/utsteder, eller i markedet 

med meglere som mellommenn75. ”Handelsordre” knytter seg til forhold der det brukes en 

mellommann for å gjennomføre en planlagt transaksjon. Et typisk eksempel på 

handelsordre foreligger der en investor bruker et verdipapirforetak ved handel av aksjer på 

børsen. Det følger videre av forarbeidene at en ordre fra investor til megler om å kjøpe, 

selge, tegne, låne eller bytte et finansielt instrument faller inn under uttrykket76.   

 

Begrepet ”handelsordre” er mer omfattende enn uttrykket ”transaksjoner”, i den forstand 

at tilfeller der det er lagt inn kjøps- eller salgsordre i børsens handelssystem som ikke har 

blitt matchet med andre handelsordre slik at det foreligger en transaksjon, også vil rammes. 

                                                 
74Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 58. 
75 Michaelsen (2002) s. 67. 
76 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 58. 
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Resultatet av dette er at en del praktiske tilfeller av markedsmanipulasjon vil omfattes. Som 

eksempel kan nevnes tilfellene der manipulasjon skjer ved at det inngis kjøpsordre i 

handelssystemet på børsen, som etter kort tid trekkes tilbake før den har blitt matchet med 

en salgsordre. Den nærmere grensen mellom transaksjoner og handelsordre er det ikke 

nødvendig å trekke opp, siden begge handlingene vil kunne innebære 

markedsmanipulasjon. 

4.3 Kravet til sannsynlighet: ”egnet til å gi” 

Markedsmisbruksdirektivet art. 1 nr. 2  a) bruker begrepene ”give or are likely to give” om 

sannsynligheten som kreves for at det skal foreligge markedsmanipulasjon ved 

transaksjoner/handelsordre etter bestemmelsen i direktivet. Etter en alminnelig forståelse 

av den engelske ordlyden innebærer uttrykket ”likely to give” at det stilles opp et krav om 

sannsynlighetsovervekt. I forarbeidene er det imidlertid lagt til grunn at uttrykket ”egnet til 

å gi” vil være en dekkende beskrivelse av EØS-regelen77. Den norske regelen i vphl. § 3-8 

har dermed etter sin ordlyd et lavere krav til sannsynlighetsgrad for at det skal foreligge 

markedsmanipulasjon enn det kravet som følger av ordlyden i definisjonen i 

markedsmisbruksdirektivet. Mens den svenske bestemmelsen som implementer direktivet 

har lagt opp til et krav om sannsynlighetsovervekt i overensstemmelse med den engelske 

ordlyden i direktivet, har den danske lovbestemmelsen implementert samme feiltolkning av 

ordlyden som den norske78. Den norske bestemmelsen vil dermed kunne kategoriseres som 

strengere enn de forpliktelsene som stilles opp etter EØS79. Resultatet av dette skal visstnok 

være at Norge har det strengeste forbudsregimet mot markedsmanipulasjon i Europa. 

Videre vil bestemmelsen antakelig være i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, 

da norsk rett ikke kan inneholde strengere regler når markedsmisbruksdirektivet er et 

fullharmoniseringsdirektiv. 

                                                 
77 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 65.  
78 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 65. 
79 Norsk lovkommentar. 
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4.4 Nærmere om vurderingen av hvorvidt transaksjoner/handelsordre utgjør 

markedsmanipulasjon 

For at det skal foreligge markedsmanipulasjon må transaksjonen eller handelsordren være 

egnet til å gi falske, uriktige eller villedende signaler om tilbudet, etterspørselen eller prisen 

på et finansielt instrument, eller sikre kursen på et finansielt instrument på et unormalt eller 

kunstig nivå. I forarbeidene anses passussen transaksjoner/handelsordre som  

”sikrer kursen” på et finansielt instrument som en presisering av tilfeller som faller inn 

under ”falske, villedende, uriktige signaler”, av den grunn at det neppe vil ha noen 

selvstendig betydning utover dette alternativet80.  

 

For det første må det foreligge signaler som er falske, uriktige eller villedende. Med 

”signaler” må forstås den kjøps- eller salgsinteressen som bli gjort kjent når en 

handelsordre inngis eller en transaksjon inngås i handelssystemet. I forarbeidene er det 

drøftet hvorvidt det er nødvendig å benytte begrepet ”falske” i tillegg til uttrykket 

”uriktige”81. Forskjellen i meningsinnhold er at atferd som gir falske signaler vil være 

forbudt, selv om det skulle vise seg i ettertid at signalene likevel var riktige, hvis man 

inkluderer begrepet. Begrepet ”uriktige” er inntatt for å unngå en eventuell tvil om hvorvidt 

uaktsom spredning av uriktige opplysninger vil være å anse som markedsmanipulasjon. 

Med ”villedende” signaler må forstås signaler som har den egenskap at de vil virke 

misvisende. I stor grad vil det nok være en overlapping mellom begrepene.  

 

For det andre må signalene vedrøre tilbudet, etterspørselen eller prisen på det finansielle 

instrumentet. Dette omfatter vel stort sett det transaksjoner og handelsordre kan gi signaler 

om. Forarbeidene gir ikke noen nærmere retningslinjer for hvordan begrepene skal tolkes. 

Etter en alminnelig forståelse av ordlyden vil ”tilbudet” av et finansielt instrument på et 

regulert marked eller børs komme til uttrykk gjennom volumet av handelsordrene som er 

lagt inn på ulike selgerkurser (ordredybden) i markedsplassens handelssystem. Tilbudet er 

                                                 
80 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 56. 
81 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 67. 
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med andre ord et uttrykk for den salgsinteressen som foreligger i et finansielt instrument. 

”Etterspørselen” av et finansielt instrument vil komme til uttrykk gjennom volumet av 

handelsordrene som er lagt inn på ulike kjøperkurser (ordredybden) i markedsplassens 

handelssystem. Begrepet henviser altså til den kjøpsinteressen som foreligger i et finansielt 

instrument. På Oslo Børs og Oslo Axess vises tilbudet og etterspørselen i ordreboken til det 

enkelte finansielle instrumentet som er tilgjengelig for børsmedlemmer og til en viss grad 

også for offentligheten. Når det gjelder ”prisen” på finansielle instrumenter vil dette måtte 

omfatte enhver markedsrelevant kursfastsettelse82. På et regulert marked som Oslo Børs og 

Oslo Axess vil prisen bli reflektert gjennom den offentlige kursnoteringen i det finansielle 

instrumentet. Begrepet må omfatte den løpende kursnoteringen i løpet av dagen, så vel som 

sluttkursen ved avslutningen av en handelsdag. Videre så vil ikke bare omsetningskursen 

dekkes av begrepet, men også kjøper- og selgerkursen83.  Avtalt pris ved overdragelse av 

børsnoterte finansielle instrumenter som skjer utenom børsens handelssystem må også 

omfattes av begrepet, så lenge rapporteringskrav medfører at transaksjonen blir registrert i 

børsens handelssystem som en omsetning. På dette punkt utgjør bestemmelsen en viktig 

utvidelse i forhold til det opphevede forbudet mot kursmanipulasjon i vphl. § 2-6, da også 

en volumpåvirkning på uendret kurs vil kunne innebære markedsmanipulasjon fordi det har 

skjedd en endring på tilbuds- eller etterspørselssiden. Som eksempel kan nevnes et tilfelle 

der en investorgruppe handler mellom egne konti i et finansielt instrument til markedskurs 

fordi de har interesse i å opprettholde likviditeten i en aksje.  

 

For det tredje så presiseres det at tilfeller der kursen sikres på et unormalt eller kunstig nivå 

omfattes. I disse tilfellene vil transaksjonen også ha gitt villedende signaler om både tilbud, 

etterspørsel og prisen på det finansielle instrumentet. Forarbeidene gir liten veiledning om 

hvordan begrepene skal forstås, og ut i fra det foreliggende rettskildebildet er det ikke lett å 

trekke opp konkrete retningslinjer for hvordan begrepene skal tolkes. Problemstillinger 

                                                 
82 Bergo (2004) s. 296. 
83 Bechmann m.fl. (2002) s. 130. 
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knytter seg her særlig til hvordan man i praksis skal kunne skille det ”unormale” fra det 

”normale”, og det ”kunstige” fra det ”riktige”.   

 

I det ytre fremstår transaksjoner og handelsordre likt; de gir uttrykk for en kjøps- eller 

salgsinteresse hvor de nærmere detaljene rundt denne følger av ordreboken til det enkelte 

finansielle instrumentet eller av omsetningen i handelssystemet. Det er som regel ikke 

mulig ved en ren ytre observasjon, det vil si ved en undersøkelse av ordreboken eller 

omsetningen i det gjeldende finansielle instrumentet, å avgjøre hvorvidt en 

transaksjon/handelsordre sender falske, uriktige eller villedende signaler, eller sikrer kursen 

på et unormalt eller kunstig nivå. Riktignok kan en transaksjons/handelsordres art, eller 

mønstre av flere transaksjoner/handelsordre, gi holdepunkter for om det foreligger 

manipulasjon. I verdipapirforskriften § 3-2(1) er det nevnt en del momenter som peker hen 

mot typiske kjennetegn ved manipulatoriske transaksjoner/handelsordre, uten at 

tilstedeværelsen av disse nødvendigvis gjør at det faktisk foreligger markedsmanipulasjon. 

 

Hvorvidt det foreligger markedsmanipulasjon vil imidlertid måtte bero på en bred 

helhetsvurdering hvor kjernespørsmålet er om de signalene som 

transaksjonen/handelsordren gir markedet er falske, uriktige eller villedende. Dette vil 

måtte avgjøres etter en sammenligning med det bakenforliggende 

forholdet/omstendighetene rundt transaksjonen/handelsordren. Ved denne vurderingen må 

det først tas standpunkt til hvilke signaler en transaksjon/handelsordre gir til markedet. I 

NMR er det nærmere regulert hvilken informasjon som ledsager en 

transaksjon/handelsordre, og som blir offentliggjort i ordrebøkene og handelssystemet til 

Oslo Børs og Oslo Axess.  

 

Problemstillinger reiser seg imidlertid når det skal vurderes hvorvidt 

transaksjonen/handelsordren har hatt en manipulerende virkning. I de foreliggende 

rettskildene gis det liten veiledning for hvordan denne vurderingen skal foretas, herunder 

når en transaksjon/handelsordre har manipulatorisk virkning. Ut i fra eksemplene i 

markedsmisbruksdirektivet, uttalelser i forarbeidene hvor det blant annet understrekes at 



 

28 

tilfellene av formålsbasert manipulasjon etter den opphevede vphl. § 2-6 også vil omfattes 

av vphl. § 3-8, og typetilfellene som skisseres i CESR hvor nesten samtlige er 

formålsbasert, kan det imidlertid synes som om lovgiver og tilsynsmyndighetene vurderer 

det slik at transaksjoner/handelsordre først og fremst vil sende falske, uriktige eller 

villedende signaler der formålet med transaksjonen/handelsordren har vært å manipulere. I 

teorien er det også blitt stilt spørsmål ved om oppmerksomheten i praksis vil bli konsentrert 

om disse tilfellene84. Hvis dette vektlegges kan det derfor se ut som om subjektive forhold, 

herunder motivet bak en transaksjon/handelsordre, vil spille en sentral rolle i vurderingen 

også etter vphl. § 3-8. Det er imidlertid viktig i denne sammenheng å poengtere at det etter 

gjeldende rett ikke er noe vilkår at formålet med transaksjonen/handelsordren må ha vært 

manipulasjon; ordlyden i bestemmelsen retter seg mot en vurdering av hvorvidt 

transaksjonen/handelsordren objektivt sett har hatt en manipulerende virkning. Formålet 

med transaksjonen/handelsordren kan derfor i høyden bare være et viktig moment ved 

denne vurderingen. Konsekvensen av virkningsorienteringen til bestemmelsen er at tilfeller 

der en investor for eksempel utnytter verdipapirmarkedet for andre formål enn 

manipulasjon, for eksempel hvitvasking eller skatteunndragelse ved å selge et finansielt 

instrument mellom egne selskaper, like fullt ut vil kunne konstituere 

markedsmanipulasjon85.  

 

Et annet moment som ser ut til å ha betydning ved vurderingen er i hvilken grad markedet 

har blitt opplyst om eventuelle særlige forhold ved transaksjonen/handelsordren. Ved Oslo 

Børs er man pliktig til å legge inn hva slags handelstype handelsordren gjelder, en såkalt 

omsetningsmerknad86. Hvis for eksempel en repo-handel87 er meldt i systemet som en 

alminnelig handel, vil det kunne medføre at transaksjonen sender uriktige signaler om 

                                                 
84 Norsk lovkommentar. 
85 Se Økokrims Trendrapport 2007 s. 16 hvor det uttales at det forventes at verdipapirmarkedet vil bli utnyttet 

til mer tradisjonelle vinningsforbrytelser, herunder hvitvasking av penger. 
86 Se blant annet NMR 5.6.6. 
87 En repo-handel er en salgsavtale om et finansielt instrument i kombinasjon med en tilbakekjøpsavtale hvor 

dato og pris er endelig fastsatt. Se også CESR 4.11 a). 
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tilbudet og etterspørselen av et finansielt instrument. Det er tilstrekkelig at dette er gjort i 

uaktsomhet for å kunne straffes etter bestemmelsen. Hvis det derimot i forbindelse med 

transaksjonen opplyses om det særlige forhold, vil ikke transaksjonen kunne anses for å gi 

uriktige signaler om tilbudet eller etterspørselen på det finansielle instrumentet88.  Her er 

det også en grense mot tilfeller som faller inn under vphl. § 3-8(2) nr. 2, som i denne 

sammenheng vil kunne omfatte tilfellene der det er tilbakeholdt eller gitt uriktig 

informasjon om andre forhold ved transaksjonen/handelsordren enn akkurat de 

opplysningene som man er pliktig til å legge inn i det regulerte markeds handelssystem ved 

inngivelse av handelsordre. 

 

Etter drøftelsen ovenfor kan det virke som om bestemmelsens sentrale virkeområde i 

praksis er tilfeller der transaksjonen/handelsordren har hatt ett uredelig formål. 

Bestemmelsen rammer imidlertid etter sin ordlyd like fullt ut transaksjoner/handelsordre 

med redelig formål, så lenge virkningen er manipulatorisk. Som eksempel på en praksis 

som kan tenkes å være i faresonen for å rammes av forbudet kan nevnes handelsordre med 

skjult volum. Ved handelsordre med store volum, typisk i forbindelse med større oppkjøp 

eller nedsalg, kan det være nødvendig å skjule volumet på handelsordren for at andre 

markedsaktører ikke skal kunne drive kursen fra investoren89. Denne type 

ordrespesifikasjon innebærer at bare en del av ordrens volum vises i handelssystemet. Når 

det viste volum er sluttet, vil ordren automatisk oppdateres med et volum som tilsvarer det 

opprinnelige viste volum og få tidsprioritet på linje med innleggelse av ny ordre med 

samme kurs90. Ordren oppdateres automatisk inntil hele det skjulte volum er sluttet eller 

ordren slettes. Dersom forbudet mot markedsmanipulasjon tolkes strengt etter sin ordlyd, 

vil denne praksisen kunne være i faresonen for å falle innenfor forbudet. Løsningen er 

imidlertid ikke åpenbar. Begrunnelsen er at der hvor en kjøps- eller salgsordre legges inn 

med skjult volum vil den kunne anses for å være egnet til å sende falske, uriktige eller 

                                                 
88 Se tolkningsuttalelse fra det danske Finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk i forbindelse med det 

tilsvarende forbudet i Danmark. 
89 www.netfonds.no. 
90 www.terra.no.  
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villedende signaler om tilbudet eller etterspørselen, av den grunn at bare deler av 

kjøpsinteressen/salgsinteressen vises til markedet i ordreboken til det finansielle 

instrumentet. I så fall kan dette også være et eksempel på at transaksjoner/handelsordre 

som ikke har manipulasjonsformål, eller noe uredelig formål, vil kunne falle inn under 

bestemmelsen som følge av dens virkningsorientering. Hvis handelsordre med skjult volum 

rammes av bestemmelsen, vil det imidlertid kunne være praksis som etter en nærmere 

vurdering av Kredittilsynet vil kunne bli ansett som akseptert markedspraksis, og dermed 

utgjøre et unntak fra forbudet. 

4.5 Momenter i verdipapirforskriften som skal tas i betraktning ved vurderingen 

av hvorvidt det foreligger markedsmanipulasjon ved transaksjoner eller 

handelsordre 

Verdipapirforskriften § 3-2(1) (a) til (g) implementer det første kommisjonsdirektiv art. 4 

som stiller opp momenter som ikke nødvendigvis innebærer markedsmanipulasjon, men 

som skal tas i betraktning ved avgjørelsen av hvorvidt det foreligger markedsmanipulasjon 

ved transaksjoner eller handelsordre. Momentene er ikke ment uttømmende, men er et 

forsøk på å antyde typetilfeller av markedsmanipulasjon. De er utarbeidet blant annet på 

bakgrunn av teori og tidligere saker med manipulatoriske trekk fra engelsk og amerikansk 

rett.  

 

Momenter som skal vektlegges er blant annet de rådende markedsforhold, som markedets 

likviditet, volatilitet, volum og strukturelle karakteristika91. Videre vil hva slags type 

handelsordre som er inngitt, eller transaksjon som er inngått, være av betydning. Hvorvidt 

transaksjonen er reell, om transaksjonen er et resultat av et samarbeid, eller om 

handelsordren er lagt inn på slutten av handelsperioden, skal også tas i betraktning. I 

høringsnotatet til forskriften understrekes det at en transaksjon eller handelsordre ikke 

                                                 
91 Høringsnotat – forskrift om markedsmanipulasjon, rapportering av mistenkelige transaksjoner, 

investeringsanbefalinger mv. – implementering av EUs markedsmisbruksdirektiv mv. av 7. mars 2005, s. 2. 
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nødvendigvis utgjør markedsmanipulasjon selv om et eller flere av signalene skulle tilsi 

dette92.  

4.6 Typetilfeller av transaksjoner og handelsordre som anses som 

markedsmanipulasjon 

4.6.1 Innledning 

Som følge av at det ikke foreligger noen kjent rettspraksis i forbindelse med bestemmelsen 

i vphl. § 3-8, vil dens nærmere innhold best la seg beskrive ved å gi en oversikt over 

typetilfeller av markedsmanipulasjon som kan utledes av CESR anbefalingen, forarbeidene, 

og for øvrig fra rettspraksis i forbindelse med den opphevede bestemmelsen om 

kursmanipulasjon i vphl. § 2-6. Selv om den rettskildemessige vekten av dette er liten, vil 

dette kunne gi en indikasjon på hvilke handlinger som bestemmelsen dekker, og videre 

kunne illustrere eksempler i fraværet av rettspraksis som gjør dette. Når det gjelder CESR 

anbefalingen må det bemerkes at det nesten i samtlige av de opplistede typetilfellene 

foreligger et eller annet form for manipulasjonsformål. Det kan som nevnt stilles spørsmål 

ved om dette er en indikasjon på at tilsynsmyndighetene i EU/EØS, inkludert Kredittilsynet 

i Norge, i praksis vil konsentrere seg om tilfeller der formålet har vært 

markedsmanipulasjon og ikke praktisere bestemmelsen strengt virkningsorientert.  

 

I markedsmisbruksdirektivets art. 1 nr. 2 annet ledd er det gitt tre eksempler på 

markedsmanipulasjon som benevnes som avledet av definisjonen i dens første ledd. 

Formålene med eksemplene skal visstnok være å sikre en mest mulig konsistent praksis93. 

To av disse vil ha relevans i dette avsnittet, da de vedrører markedsmanipulasjon ved 

transaksjoner/handelsordre. Selv om lovgiver ikke har funnet det hensiktsmessig å 

implementere eksemplene fra direktivene i lovtekst eller forskrift, fremheves det i 

forarbeidene at de også vil utgjøre markedsmanipulasjon etter den norske bestemmelsen94. 

                                                 
92 Høringsnotat – forskrift om markedsmanipulasjon, rapportering av mistenkelige transaksjoner, 

investeringsanbefalinger mv. – implementering av EUs markedsmisbruksdirektiv mv. av 7. mars 2005, s. 4. 
93 Norsk lovkommentar. 
94 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 64. 
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Når det gjelder i hvert fall det ene eksempelet, så er det imidlertid ikke sikkert at det vil 

kunne utgjøre markedsmanipulasjon etter den norske bestemmelsens ordlyd95. 

Markedsmanipulasjonsbestemmelsen befinner seg på det strafferettslige 

legalitetsprinsippets område, slik at det på dette punkt muligens foreligger en 

feilimplementering fra lovgiver med tanke på at markedsmisbrukskdirektivet er et 

fullharmoniseringsdirektiv.  

4.6.2 Transaksjoner eller handelsordre som er egnet til å gi falske, uriktige eller 

villedende signaler om tilbudet, etterspørselen eller prisen på finansielle 

instrumenter  

I CESR 4. 11 a) beskrives ”Wash trades” som en type markedsmanipulasjon. Dette er en 

transaksjon som meldes til markedet, men som i realiteten er fiktiv og derfor ikke medfører 

noe reell endring i eierskapet eller markedsrisiko. Målet med den manipulerende handling 

er å gi et villedende uttrykk for aktiv handel i de finansielle instrumentene96. Handler 

foretatt av såkalte ”bjellesauer”, som kan karakteriseres som kjente toneangivende 

investorer, som gjøres kjent i den hensikt å gi villedende signaler om et finansielt 

instrument, vil kunne bli rammet av bestemmelsen hvis det samtidig inngås hemmelige 

gjenkjøpsavtaler som sikrer at investoren ikke pådrar seg noen finansiell risiko97. I CESR 

fremheves det at repo-avtaler eller lån/utlån av aksjer eller andre transaksjoner som 

involverer overføring av finansielle instrumenter som sikkerhetsstillelse ikke skal innebære 

markedsmanipulasjon. Dette forutsetter imidlertid at transaksjonene ikke er meddelt 

markedet som alminnelige salg av finansielle instrumenter98. 

 

I CESR 4.11 b) omtales såkalt ”Painting the tape”. Den markedsmanipulerende handling 

består av å inngå en transaksjon, eller en serie av transaksjoner, som vises i et offentlig 

informasjonssystem for å gi inntrykk av aktivitet eller kursendring i et finansielt 

                                                 
95 Norsk lovkommentar. 
96 Ot. prp. nr. 12 (2004-2005) s. 57. 
97 Bechmann m.fl. (2002) s. 134. 
98 Bechmann m.fl. (2002) s. 134. 
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instrument. I forarbeidene til vphl. § 3-8 omtales dette som en ”pool”99. En ”bear pool” er 

et samarbeid som har for øye å senke kursen på et finansielt instrument. Formålet vil ofte 

være å presse prisen ned ved koordinerte short-salg, for at investorene skal kunne kjøpe det 

finansielle instrumentet tilbake på en lavere kurs100. En ”bull pool” er et samarbeid hvor 

siktemålet er å presse kursen på et finansielt instrument opp, for så å selge dem. I teorien 

brukes også begrepene ”pump and dump” eller ”asset play” om dette101.  

 

I CESR 4.11 c) fremheves ”Improper matched orders” som markedsmanipulasjon. Dette er 

transaksjoner hvor både kjøpsordre og salgsordre er inngitt på nesten samme tid til samme 

kurs, ofte ved hjelp av internettmeglere, av forskjellige men hemmelig samarbeidende 

parter som opptrer i forståelse med hverandre om at motsvarende ordre vil bli lagt inn. 

Dette gjennomføres lettest av en gruppe investorer, men i enkelte tilfeller vil en enkelt 

investor alene kunne utføre denne formen for markedsmanipulasjon. Med mindre 

investoren har betydelig med ressurser, vil manipulasjonen da som regel skje i finansielle 

instrumenter som er mindre likvide. I forarbeidene brukes begrepet ”matched order” om 

dette102. I motsetning til en pool, vil en matched order anses for å være en fiktiv 

transaksjon, i og med at det ikke skjer noen reell endring av eierforholdet når investoren 

selger til seg selv. Både pool og matched order foretas ofte til markedsavvikende kurser for 

å sikre en gevinst, men også handler som foretas innenfor spreaden på børsen med det 

formålet å gi inntrykk av aktivitet i det finansielle instrumentet vil kunne rammes av 

forbudet103. Det finnes flere eksempler på matched order i rettspraksis i forbindelse med 

den opphevede vphl. §2-6.  

 

                                                 
99 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 57. 
100 Bechmann m.fl. (2002) s. 136. 
101 Bechmann m.fl. (2002) s. 136. 
102 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 57. 
103 Bechmann m.fl. (2002) s. 134. 
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I Kurt Post- saken104 ble en investor dømt i tingretten for kursmanipulasjon etter  

vphl. § 2-6. Investoren hadde via sin internettmegler lagt inn matchende salgs- og 

kjøpsordrer i den lite likvide aksjen til det børsnoterte selskapet Hexagon Composites ASA 

med 40 minutters mellomrom for å gi inntrykk av en større omsetning enn det som reelt var 

tilfelle. Virkningen var at kursen ble betydelig påvirket.  

  

I en annen sak ble en investor ilagt et forelegg av Økokrim105 for overtredelse av  

vphl. § 2-6 for å ha lagt inn matchende kjøps- og salgsordre i det børsnoterte selskapet 

Nomadic Shipping ASA. Med to minutters mellomrom la han med sin internettmegler inn 

først en kjøpsordre på 40.000 aksjer med limit 0,86, og deretter en salgsordre på 40.000 

aksjer med limit 0,86, som ble matchet automatisk og registrert i børsens handelssystem. 

Siste registrerte omsetning i aksjen hadde skjedd fire dager tidligere til kurs 1,05. 

Investoren hadde satt kursen på de nevnte kjøps- og salgsordrer til 0,86 for å oppnå en 

lavest mulig omsetningskurs på Nomadic Shipping ASAs aksjer, idet han av skattemessige 

hensyn ønsket at transaksjonen skulle skje til lavest mulig kurs. 

 

I et lignende tilfelle ble en investor ilagt et forelegg av Økokrim106 for ved flere tilfeller å 

ha overtrådt forbudet mot kursmanipulasjon i vphl. § 2-6 ved innleggelse av ”matched 

orders”. Ved et tilfelle hadde investoren lagt inn matchende salgs- og kjøpsordre i det 

børsnoterte selskapet Avenir ASA på 400 aksjer med limit kr. 55,00, som ble registrert som 

omsetning i børsens handelssystem. Siste omsetningskurs i aksjen før ovennevnte ordrer 

var fra 11 dager tilbake til kurs 49,00. Dagen etter ble samme fremgangsmåte i samme 

aksje fulgt, men da med  200 aksjer til limit 61,00 som ble registrert som omsetning i 

børsens handelssystem. En snau måned senere la investoren inn salgs- og kjøpsordre med 

45 minutters mellomrom i det børsnoterte selskapet Voice ASA, begge med limit kr 13,40. 

Ordrene ble registrert som omsetning i børsens handelssystem til kurs 13,40. Dette var 

eneste omsetning i Voice-aksjen denne dagen. Den siste omsetningskurs for Voice-aksjer 

                                                 
104 Dom fra Holt tingrett, sak nr. 02-00095 M. 
105 Økokrim sak nr 487/02. 
106 Økokrim sak nr 130/01. 
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før de ovennevnte ordre, var registrert dagen før til kurs 12,50. Investoren la samme dag 

også inn salgsordre på 5.500 aksjer og kjøpsordre på 2.000 aksjer i det børsnoterte 

selskapet Exense ASA med kort tids mellomrom, begge med limit 10,90. Det ble deretter 

registrert omsetning på 2.000 aksjer til kurs 10,90 i børsens handelssystem, som var den 

eneste registrert omsetningen i aksjen denne dagen. Siste omsetningskurs i aksjen hadde 

blitt registrert dagen før til kurs 10,50. Det siste tilfellet av kursmanipulasjon skjedde nok 

en gang i forbindelse med aksjer i det børsnoterte selskapet Voice ASA. Investoren hadde 

lagt inn en matchende salgs- og kjøpsordre på 1.000 aksjer med limit 10,60 med kort tids 

mellomrom. Ordrene medførte at det i børsens handelssystem ble registrert omsetnings av 

1.000 aksjer til kurs 10,60. Dette var eneste registrerte omsetnings av Voice-aksjer denne 

dagen. Siste registrerte omsetningskurs var 9,00. Omsetningen ble slettet, i det Oslo Børs 

avdekket at den var fiktiv.   

 

I CESR 4.11 d) fremheves en fjerde form for markedsmanipulasjon som omtales som 

“Placing orders with no intention of executing them”. Denne formen for 

markedsmanipulasjon innebærer at det legges inn handelsordre, ofte med en 

internettmegler, som er høyere eller lavere enn siste beste kjøper- eller selgerkurs. 

Intensjonen med handlingen er ikke å gjennomføre handelen, men å gi et villedende 

inntrykk av en kjøps- eller salgsinteresse. Handelsordren trekkes derfor tilbake fra 

markedet før den blir gjennomført. Det fremheves at en variant av denne metoden er å 

inngi en liten kjøps- eller salgsordre for å påvirke kjøperkursen eller salgskursen på et 

finansielt instrument, og være forberedt på at ordren kan bli utført hvis den ikke kan 

trekkes tilbake i tide.  I norsk rettspraksis i forbindelse med vphl. § 2-6 er det flere 

eksempler på denne type manipulasjon. 

 

I en tingrettsdom107 ble en megler i verdipapirforetaket Alfred Berg Norge ASA dømt for 

overtredelse av vphl. § 2-6 for på vegne av en kunde å ha lagt inn en kjøpsordre på 500.000 

aksjer i Det Norske Oljeselskap ASA i børsens handelssystem til kurs 28,80, for så å ha 

                                                 
107 Dom fra Oslo tingrett, sak nr. 03-006019MED-OTIR/08. 
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trukket ordren tilbake meget raskt etterpå. Ordren ble trukket etter at den hadde hatt den 

forventede virkning – at kursen på aksjen skulle gå opp. Basert på opptak fra 

telefonsamtalen mellom kunde og megler la retten til grunn at megleren hadde vært med på 

det ulovlig opplegget.  I en tilståelsesdom108 ble investoren som la inn ordren hos megleren 

også dømt for kursmanipulasjon etter vphl. § 2-6, som følge av det ovennevnte ulovlige 

opplegget. Etter å ha klart å presse opp kursen, hadde han gjennom et annet meglerforetak 

solgt 100.000 aksjer i Det Norske Oljeselskap til kurs 29,70, som han tidligere på dagen 

hadde kjøpt. 

 

En megler i verdipapirforetaket Orion Securities ASA ble ilagt forelegg av Økokrim 109for 

overtredelse av vphl. § 2-6 for blant annet på vegne av en kunde å ha lagt inn tre 

salgsordrer på aksjer i Frontline Ltd. for å påvirke market makers kurs på Frontline 

warrants. I det market makers kurs på Frontline warrants automatisk ble endret som følge 

av de ovennevnte salgsordrene, kjøpte han på vegne av kunden Frontline warrants til bedre 

kurser enn det som ellers kunne vært oppnådd. De på forhånd inngitte salgsordrene i 

Frontline Ltd. ble deretter trukket straks etter kjøpet av Frontline warrants. 

4.6.3 Transaksjoner eller handelsordre som sikrer at kursen på et eller flere 

finansielle instrumenter ligger på et unormalt eller kunstig nivå 

I CESR 4.12. a) fremheves en markedsmanipulasjonstype kalt ”Marking the close”. Den 

markedsmanipulerende handling består i med hensikt å kjøpe eller selge finansielle 

instrumenter rett før markedet stenger, i et forsøk på å heve sluttkursen på det finansielle 

instrumentet. Dette kan skje på en vanlig handelsdag, men er særlig forbundet med 

spesielle dager som utløpsdagen til opsjoner og futures, dagen for fremleggelsen av  

års- eller kvartalsrapporter, eller ved andre datoer som er sentrale i forbindelse med å 

fastlegge en referanseindeks. Sluttkursen er den kursen som offentlig gjengis mest og angir 

markedsverdien for et selskap den dagen, og er derfor mer sensitiv for manipulasjon en 

                                                 
108 Tilståelsesdom fra Oslo tingrett, sak nr. 02-11187 F/23. 
109 Økokrim sak nr. 114/03. 
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intradagkursen. I markedsmisbruksdirektivet art. 1 nr. 2 andre ledd andre strekpunkt er 

sluttkursmanipulasjon fremhevet som et eksempel på en form for markedsmanipulasjon.  

 

Som eksempel kan det sees i retning av Børsklagenemden sak 2/2002 hvor Fearnley Fonds 

ASA ble ilagt et overtredelsesgebyr på NOK 750.000 for å ha overtrådt dagjeldende 

børsforskrift § 13-3 annet ledd og børsens handelsregler kapittel 3 for å ha medvirket til at 

det ble offentliggjort offisielle kurser som ikke gir uttrykk for den aktuelle markedsverdi 

for de finansielle instrumentene. Fearnley Fonds ASA formidlet en rekke små kjøpsordre 

for et fondsforvaltningsselskap i fem lite likvide selskaper, hvor alle ordrene lå innenfor 

spreaden, men med betydelig avvik fra siste beste kjøp. Samtlige av ordrene ble lagt inn  

ca. kl.15.30, og de fleste falt bort ved børsdagens slutt kl. 16.00. De ble ofte gjentatt 

påfølgende handelsdager eller noen dager senere, da også på samme tidspunkt. 

Børsklagenemden vurderte det dit hen at ordrene ikke ga uttrykk for reell kjøpsinteresse. 

Det ble ved vurderingen vektlagt at ordrene ble lagt inn på slutten av dagen i det 

tidsintervallet hvor den daglige verdsettelsen av aksjefond skjedde. Altså forelå en form for 

”windows-dressing” motiv. Videre ble det vektlagt at ordrene lå betydelig over den 

etablerte kjøperkurs, og at ordrene som falt bort ikke ble lagt inn tidligere neste børsdag. 

Ordrenes størrelse og tidspunktet for innleggelse skal ha trukket i retning av at det ikke 

forelå noen reell akkumuleringsinteresse for aksjene. 

 

I Sluttkursmanipulasjonssaken er det tatt ut tiltalebeslutning110 for overtredelse av forbudet 

mot kursmanipulasjon etter vphl. § 2-6 i forbindelse med at en forvalter i et 

verdipapirforetak, med ansvar for forvaltningen av et verdipapirfond, skal ha gitt tre 

forskjellige meglere i oppdrag å legge inn salgsordre i Findexa Ltd. på til sammen  

170.000 aksjer i forbindelse med sluttauksjonen. Forvalteren påstås å ha instruert meglerne 

om å sette limits på kr 21, kr 21 og kr 21,10, til tross for at kursen i Findexa Ltd. på de 

aktuelle tidspunktene lå på et vesentlig høyere nivå. Gjennomføringen av salgsordrene på 

årets siste børsdag 30. desember 2004 medførte at kursen på Findexa Ltd. i sluttauksjonen 

                                                 
110 Økokrim sak nr 212/05. Saken er berammet for Oslo tingrett februar 2008. 
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endte på 21,80, til tross for at siste handelskurs før sluttauksjonen var kr 23,60. Sluttkursen 

ble senere underkjent av Oslo Børs. Påtalemyndigheten er av den oppfatning at 

manipulasjonen ble utført fordi sluttkursen på 21, 80 ville ledet til et vesentlig bedre 

rapport resultat i verdipapirforetaket pr. 31. desember 2004, sammenlignet med sluttkurs på 

23,60.  

 

Et annet eksempel er den såkalte Gyldendal-saken i Børsklagenemden sak 3/2006, der 

Fondsfinans ASA ble meddelt en advarsel for overtredelse av dagjeldende børsforskrift  

§ 13-3 annet ledd samt NMR 4.6.1 og 4.6.2 Bakgrunnen for saken var at en megler i 

Fondsfinans ASA på vegne av Kjell Chr. Ulrichsen la inn en kjøpsordre på  

20 Gyldendal-aksjer. Ordren hadde ingen strategisk betydning, da Ulrichsen var en av de 

største aksjonærene i Gyldendal med konsolidert eierskap på 15,1 % av aksjene. Gyldendal 

aksjen var på tidspunktet lite likvid og med til dels stor spread. Siste omsetning i aksjen var 

på kurs 350. Det særegne ved saken var at Kjell Chr. Ulrichsen i telefonsamtale med sin 

megler i Fondsfinans ASA ga uttrykk for at han ønsket å dokumentere en omsetning av 

Gyldendal-aksjene til høyest mulig kurs. Det startet med at det ble lagt inn en kjøpsordre på 

350. Da megleren foreslo å teste ut intervallet mellom 350 og 400, fikk han beskjed om å 

gå rett til 400 dersom det ikke ble oppnådd kjøp på 350. Det fulgte klart av 

lydbåndopptaket fra telefonsamtalen at Ulrichsen sa at han gjerne så en omsetning på 400. 

Bakgrunnen for dette var skattemessige hensyn i relasjon til overgangsregel E. 

Ordreinnleggelsen hadde altså annen motivasjon en ren kjøpsinteresse. Børsklagenemden 

anså dette som en illojal utnyttelse av børsens handelssystem, når megleren ut fra ønske om 

en omsetning på 400 lot være å teste ut selgerens vilje til å gå under den innlagte 

selgerkurs. Børsklagenemden bemerket videre at megleren med kunnskap om motivasjonen 

til Ulrichsen hadde vært med på å slutte en handel i den hensikt å påvirke kursen for å 

endre verdien av Ulrichsen-familiens aksjeportefølje i Gyldendal i forhold til den siste 

foreliggende omsetningskurs. 

 

I CESR 4.12 b) gis det eksempel på en annen form for markedsmanipulasjon, såkalt 

”Colluding in the after market of an Initial Public Offer”. Denne formen for 
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markedsmanipulasjon er spesielt forbundet med transaksjoner eller handelsordre som 

inngis rett etter en børsnotering av finansielle instrumenter (IPO) er gjennomført. Den 

markedsmanipulerende handling går ut på at parter som har fått tildelt aksjer ved 

primærtildelingen samarbeider om å kjøpe ytterligere eierandeler i aksjen når handelen 

begynner. Formålet er å tvinge kursen på det finansielle instrumentet til et kunstig nivå og 

generere interesse fra andre investorer, for deretter å selge sin beholdning av aksjer. 

 

I CESR 4.12 c) beskrives såkalt ”Abusive squeeze”, som i forarbeidene er omtalt som 

”Corner” 111. Denne formen for markedsmanipulasjon involverer en eller flere parter som 

har en betydelig innflytelse eller kontroll over tilbudet eller etterspørselen, eller innehar 

finansielle instrumenter som gir mulighet til å ta en betydelig posisjon, i et finansielt 

instrument. Manipulasjon hevdes å foreligge der denne dominerende posisjonen utnyttes 

for å fordreie kursen som andre må selge, kjøpe, eller utsette leveranse på, for å kunne 

tilfredsstille sine forpliktelser. Det understrekes imidlertid at alminnelig prisdannelse 

mellom tilbud og etterspørsel ofte kan føre til at det blir trangt i markedet, og dette skal i 

seg selv ikke tilsi at det nødvendigvis foreligger markedsmanipulasjon. Det presiseres også 

i CESR at det faktum at noen har en betydelig innflytelse over tilbudet, etterspørselen eller 

en leveringsmekanisme for finansielle instrumenter heller ikke i seg selv skal konstituere 

markedsmanipulasjon. I markedsmisbruksdirektivet art.1 nr. 2 andre ledd første strekpunkt 

beskrives også en lignende handling som den ovenfor som et eksempel på 

markedsmanipulasjon. Som nevnt uttales det i forarbeidene at dette eksempelet også vil 

utgjøre markedsmanipulasjon etter den norske bestemmelsen. I teori i forbindelse med den 

opphevede vphl. § 2-6 ble det imidlertid fremhevet at det er svært tvilsomt hvorvidt noen 

kan straffes for å ha samsnakket om ikke å selge eller låne ut aksjer, selv om de holder 

dette hemmelig112. Det ble presisert at ingen skal måtte være tvunget til å selge eller låne ut 

sine verdipapirer for ikke å bli straffet for manipulasjon. Den samme problemstillingen 

reiser seg i forhold til vphl. § 3-8(2) nr. 1. Eksempelet åpner særlig for spørsmål for 

hvordan det lovlige her skal skilles fra det ulovlige. Det vil imidlertid i det hele tatt være 
                                                 
111 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 57. 
112 Bergo (2004) s. 305. 
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svært tvilsomt hvorvidt det beskrevne eksempelet overhodet vil kunne ha en manipulerende 

virkning, og således dekkes av den norske bestemmelsen i vphl. § 3-8. Da bestemmelsen 

befinner seg på det strafferettslige legalitetsprinsippets område og 

markedsmisbruksdirektivet er fullharmoniseringsdirektiv, hvilket som nevnt innebærer at 

de norske reglene ikke kan ha et annet innhold enn direktivet, foreligger det muligens en 

feilimplementering fra lovgiver på dette punkt. 

 

“Creation of a floor in the price pattern” vil falle in under 

markedsmanipulasjonsbestemmelsen ifølge CESR 4.12 d). Denne markedsmanipulerende 

atferd er vanligvis begått av utstedere eller andre enheter som kontrollerer dem, og 

involverer transaksjoner eller handelsordre iverksatt på en slik måte at det legges 

hindringer for at kursen kan falle under et visst nivå. Dette gjøres hovedsakelig for å unngå 

negative konsekvenser for selskapets aksjer eller dets kredittrating. En for lav aksjekurs kan 

gjøre det vanskeligere å tiltrekke seg egenkapital for et selskap ved eventuelle senere 

emisjoner. Videre vil en aksjekurs som fører til en dårligere kredittrating ha direkte 

betydning for et selskaps drift, da tilgang på fremmedkapital vil bli vanskeligere og 

lånebetingelsene generelt vil bli dårligere. I CESR fremheves det at det er viktig å trekke et 

skille mot legitime handler som for eksempel tilbakekjøpsprogrammer av finansielle 

instrumenter, hvilket for øvrig i vphl. § 3-12 er unntatt fra bestemmelsen om 

markedsmanipulasjon. 

 

I CESR 4.12 e) fremheves såkalt ”Excessive bid-ask spreads” som markedsmanipulasjon. 

Denne handlingen blir utført av mellommenn, som spesialister eller market makers, som 

samarbeider i den intensjon å flytte eller opprettholde selger - kjøper spreaden på kunstig 

nivåer og langt fra riktig verdier, ved å misbruke deres markedsmakt for eksempel i fravær 

av andre konkurrenter.   

 

I CESR 4.12 f) anses ”Trading on one market to improperly position the price of a 

financial instrument on a related market” for markedsmanipulasjon. Den 

markedsmanipulerende handling involverer handel i et marked med det formål å påvirke 
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kursen på det samme eller relaterte finansielle instrumenter i andre markeder.  I 

forarbeidene nevnes som eksempel et tilfelle der det legges inn ordrer i et finansielt 

instrument som er underliggende til et derivat, for eksempel en warrant113. Dette vil kunne 

ha konsekvenser for prisfastsettelsen i derivatet. Forarbeidene nevner videre at et typisk 

tilfelle for markedsmanipulasjon vil være der en person legger inn en slik ordre i det 

underliggende finansielle instrumentet, for deretter å handle i derivatet, og til slutt trekke 

ordren i det underliggende finansielle instrumentet tilbake. I anbefalingen til CESR 

understrekes det at transaksjoner med det formål å ta en legitim fordel av forskjeller i 

prisene på et finansielt instrument eller et underliggende produkt handlet på forskjellige 

steder, såkalt arbitrasjehandel, ikke vil innebære markedsmanipulasjon.  

 

En megler i Orion Securities ble ilagt et forelegg av Økokrim114 for overtredelse av 

forbudet mot kursmanipulasjon i vphl. § 2-6 for ved tre anledninger å ha lagt inn 

handelsordre på aksjer i Frontline Ltd. i Oslo Børs handelssystem, for å påvirke market 

makers kurs på Frontline warrants. I det market makers kurs på Frontline warrants 

automatisk ble endret som følgende av ordrene i den underliggende Frontline Ltd. aksjen, 

oppnådde de respektive investorene bedre kurser enn det de eller ville ha oppnådd. De på 

forhånd inngitte handelsordrene i de underliggende aksjene ble enten trukket straks etter 

kjøpet av warrantsene, eller traff handelsordre som lå i børsens handelssystem og ble 

registrert som omsetning. I forbindelse med to av tilfellene ble investorene ilagt 

inndragningsforelegg av Økokrim115 for det oppnådde utbytte fra de straffbare handlingene 

som hadde oppstått som gevinst fra kjøp og salg av Frontline Ltd. warrants.    

                                                 
113 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 64. 
114 Økokrim sak nr 114/03. 
115 Økokrim sak nr 114/03. 
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4.7  Unntak: det kan godtgjøres at transaksjonen eller handelsordren er legitim 

og i overensstemmelse med atferd som Kredittilsynet har akseptert som 

markedspraksis på det aktuelle markedet 

4.7.1 Nærmere om kravet til at transaksjonen/handelsordren må godtgjøres som 

”legitim” og være ”i overensstemmelse med atferd som Kredittilsynet har 

akseptert som markedspraksis på det aktuelle markedet” 

Det følger av vphl. § 3-8(2) nr. 1 at det ikke foreligger markedsmanipulasjon der den eller 

de personer som har inngått transaksjonene eller inngitt handelsordrene godtgjør at 

begrunnelsen er å regne som ”legitim” og at transaksjonen eller handelsordren er ”i 

overensstemmelse med atferd som Kredittilsynet har akseptert som markedspraksis på det 

aktuelle markedet”. I forarbeidene uttales det at det med dette stilles opp en 

rettsstridsreservasjon med to kumulative vilkår og omvendt bevisbyrde. Det fremheves 

videre at forskjellen mellom de to betraktningsmåtene ”legitim begrunnelse” og ”akseptert 

markedspraksis” ikke er stor116. Formålet med unntaket er å muliggjøre fleksible 

tilpasninger for hvert marked117.  

 

I forarbeidene er den såkalte rettstridsreservasjon nærmere diskutert118. Det uttales at det er 

i forhold til det eventuelle unnskyldelige forhold at direktivet krever omvendt bevisbyrde, 

ikke i forhold til hvorvidt den objektive gjerningsbeskrivelsen er oppfylt. Derfor skal 

uskyldspresumpsjonen ikke være til hinder for at det stilles opp krav til omvendt 

bevisbyrde. I forhold til den markedsmanipulerende atferd gjelder de alminnelige 

bevisregler.   

 

For det første må den eller de som har inngått transaksjonen eller inngitt handelsordren 

godtgjøre at begrunnelsen er ”legitim”. Markedsmisbruksdirektivets systematikk synes å 

være at begrepet akseptert markedspraksis retter seg mot hvordan transaksjoner og 

                                                 
116 Ot. prp. nr. 12 (2004-2005) s. 65. 
117 Norsk lovkommentar. 
118 Ot. prp. nr. 12 (2004-2005) s. 65. 
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innleggelse av handelsordre objektivt må foretas, mens kravet til legitim begrunnelse 

kommer som et tilleggsvilkår for at atferden skal være unnskyldelig. Forarbeidene gir lite 

veiledning i forbindelse med hva som kan anses for å være en legitim kurspåvirkning ved 

gjennomføringen av en transaksjon eller handelsordre. Det nevnes imidlertid at blant annet 

hvorvidt transaksjonen er reell eller fiktiv vil kunne ha betydning ved 

legitimitetsvurderingen119. For øvrig må det antageligvis foretas en konkret vurdering ved 

dette spørsmålet. 

 

For det andre må det også godtgjøres at transaksjonen eller handelsordren er ”i 

overensstemmelse med atferd som Kredittilsynet har akseptert som markedspraksis på det 

aktuelle markedet”. Intensjonen med unntaket er visstnok å unngå at visse praksiser som er 

berettiget skal kunne straffes fordi de har manipulerende virkning120. I 

markedsmisbruksdirektivet art. 1 nr. 5 defineres akseptert markedspraksis som en praksis 

som er noenlunde forventet i ett eller flere finansmarkeder, og som er akseptert av de 

kompetente myndigheter i samsvar med retningslinjene i det tredje kommisjonsdirektiv. 

Det fremheves i forarbeidene at det etter direktivet ikke er tilstrekkelig for å kunne anse en 

praksis som akseptert utelukkende basert på at den er blitt utbredt121. Det er ett absolutt 

vilkår at Kredittilsynet har akseptert praksisen, og dette skal skje gjennom en 

konsultasjonsprosedyre122. Ved vurderingen av hvorvidt det foreligger akseptert 

markedspraksis skal Kredittilsynet vektlegge momentene som er oppstilt i 

verdipapirforskriften § 3-3. 

 

Etter å ha konsultert NOREX-børsene, har Kredittilsynet visstnok ikke funnet eksempler på 

praksis i det norske verdipapirmarkedet som kan anses for å være akseptert 

                                                 
119 Ot. prp. nr. 12 (2004-2005) s. 58. 
120 CESR 2.6. 
121 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 67. 
122 Se det tredje kommisjonsdirektiv art. 3. 
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markedspraksis123. For tiden kan det derfor ikke gjøres unntak fra bestemmelsen. Muligens 

kan det være grunn til å være litt kritisk og stille spørsmålstegn ved dette. For eksempel vil 

som nevnt handler med skjult volum kunne være i faresonen for å falle inn under ordlyden 

dersom bestemmelsen tolkes strengt virkningsorientert. Hvis praksisen i så fall skal gå klar 

av forbudet, må den som nevnt unntas som akseptert markedspraksis av Kredittilsynet. Det 

er riktignok heller ikke i de andre nordiske landene funnet noen praksis som anses for å 

være akseptert markedspraksis. I EU/EØS-området for øvrig er det gjennom arbeidet i 

CESR fremkommet et par eksempler på akseptert markedspraksis, men disse er etter 

Kredittilsynets oppfatning ikke relevante for det norske verdipapirmarkedet124. 

Kredittilsynets har imidlertid uttalt at det ikke utelukkes fra deres side at det i fremtiden 

kan utvikle seg praksiser også i det norske markedet som vil kunne anses for å være 

”akseptert markedspraksis”, og i så fall må det fastsettes en forskrift om disse.  

4.7.2 Momenter i verdipapirforskriften som Kredittilsynet skal vektlegge ved 

vurderingen av hva som er akseptert markedspraksis 

I verdipapirforskriften § 3-3, som implementerer det tredje kommisjonsdirektiv art. 2 nr. 1, 

stilles det opp ikke-uttømmende momenter som Kredittilsynet skal legge vekt på ved 

helhetsvurderingen av hva som er akseptert markedspraksis. Sentralt i momentene er 

hensynet til å fremme markedets funksjon og virkemåte, i tillegg til de alminnelige kravene 

som stilles til en god praksis. Nærmere beskrevet er momenter av betydning blant annet i 

hvilken grad markedspraksisen er kjent, behovet for å sikre markedets funksjon og 

velfungerende markeder, herunder markedets likviditet og effektivitet. Videre vil det ha 

betydning hvorvidt markedspraksisen er tilpasset handelsmekanismene, i hvilken grad 

markedspraksisen utgjør en risiko for integriteten til tilknyttede markeder i EØS-området, 

resultatet av undersøkelser omkring praksisen og markedets strukturelle karakter. 

                                                 
123 Høringsnotat – forskrift om markedsmanipulasjon, rapportering av mistenkelige transaksjoner, 

investeringsanbefalinger mv. – gjennomføring av EUs markedsmisbruksdirektiv mv. av 7. mars 2005, s. 5. 
124 Høringsnotat – forskrift om markedsmanipulasjon, rapportering av mistenkelige transaksjoner, 

investeringsanbefalinger mv. – gjennomføring av EUs markedsmisbruksdirektiv mv. av 7. mars 2005, s. 5. 
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5 Vphl. § 3-8 (2) nr. 2: markedsmanipulasjon ved transaksjoner eller 

handelsordre i tilknytning til villedende atferd 

5.1 Innledning 

Den andre formen for markedsmanipulasjon følger av vphl. § 3-8(2) nr. 2, og retter seg mot 

markedsmanipulasjon som skjer ved transaksjoner eller handelsordre i tilknytning til 

villedende atferd. I forarbeidende fremheves det at denne formen for manipulasjon må 

omfatte noe mer enn definisjonen under vphl. § 3-8(2) nr. 1125. Bestemmelsen må forstås 

slik at det samlet sett kan utgjøre markedsmanipulasjon dersom transaksjoner er inngått 

eller handelsordrer inngitt i tilknytning til falske eller uriktige forespeilinger, handlinger, 

unnlatelser eller enhver annen form for bedragersk eller villedende opptreden. Etter 

ordlyden vil bestemmelsen ha et omfattende virkeområde. Det vil imidlertid her som ved 

markedsmanipulasjon ved handelsordre/transaksjoner reise seg spørsmål om hvorvidt 

bestemmelsen i praksis først og fremst vil bli anvendt mot tilfellene der formålet har vært 

markedsmanipulasjon. 

 

Bestemmelsen om markedsmanipulasjon ved transaksjoner/handelsordre i tilknytning til 

villedende atferd har betydelige felles områder med både bestemmelsen i  

vphl. § 3-8(2) nr. 1 og nr. 3. I tilfellene der det utbredes opplysninger som er egnet til å gi 

villedende signaler i tilknytning til transaksjoner/handelsordre, vil denne bestemmelsen 

ikke ha noen selvstendig betydning ved siden av vphl. § 3-8. nr. 3. Det samme må gjelde 

for tilfellene der det er transaksjonen/handelsordren som sådan som sender de villedende 

signalene. Disse situasjonene må kunne anses fullt ut dekket av vphl. § 3-8 nr. 1. Det som 

gjenstår da, og hvor alternativet vil kunne ha selvstendig betydning, er de faktiske 

handlinger i tilknytning til transaksjoner/handelsordre som går ut på noe annet enn å utbre 

villedende opplysninger, og for unnlatelser som vil kunne anses som villedende. Et 

eksempel er der det overhodet ikke gis noen opplysninger i forbindelse med en 

transaksjon/handelsordre, på tross av at det burde vært gitt, og dette virker villedende. Ved 

brudd på primærinnsidernes meldeplikt eller flaggeplikten i vphl. kapittel 4, eller de 

                                                 
125 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 66. 
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løpende og periodiske informasjonspliktene i vphl. kapittel 5, vil det etter dette også kunne 

foreligge markedsmanipulasjon126. Det kan også tenkes at det foreligger 

markedsmanipulasjon etter vphl. § 3-8(2) nr. 2 ved brudd på reglene om 

investeringsanbefalinger i vphl. § 3-10, hvis det skjer i tilknytning til 

transaksjoner/handelsordre, jf. verdipapirforskriften § 3-2(2) b). Når det gjelder forholdet 

til prospektreglene i vphl. kapittel 7, er det vel heller en teoretisk enn en praktisk mulighet 

for at det kan foreligge markedsmanipulasjon i denne forbindelse, med tanke på det 

omfattende kontrollregime prospekter er underlagt.  

 

Hvorvidt det foreligger markedsmanipulasjon må avgjøres etter en bred helhetsvurdering. 

Ved denne vurderingen skal blant annet momenter som stilles opp i verdipapirforskriften  

§ 3-2(2) vektlegges. I motsetning til vphl. § 3-8(2) nr. 1 stilles det imidlertid ikke opp noe 

unntak for transaksjoner eller handelsordre som er legitime og i overensstemmelse med 

akseptert markedspraksis. En villedende atferd vil aldri kunne være legitim og i 

overensstemmelse med akseptert markedspraksis.  

5.2 Nærmere om tilknytningskravet 

Det stilles opp et krav i vphl. § 3-8(2) nr. 2 om at transaksjonen eller handelsordren må ha 

”tilknytning” til den villedende atferd. Forarbeidende gir ingen veiledning om hva som 

nærmere ligger i dette tilknytningskravet. Etter en alminnelig tolkning av ordlyden i 

bestemmelsen må tilknytningskravet forstås slik at det må være en viss nærhet eller 

sammenheng mellom transaksjonen/handelsordren og den villedende atferden. Det er 

imidlertid vanskelig å si noe generelt om hvilket krav som oppstilles basert på de 

foreliggende rettskildene. Hvorvidt tilknytningsvilkåret er oppfylt må derfor bero på en 

konkret helhetsvurdering i det enkelte tilfelle. Den nærmere vurdering av den villedende 

atferden vil riktignok kunne gi momenter for vurderingen av hvorvidt det foreligger 

tilstrekkelig med tilknytningspunkter mot transaksjonen/handelsordren. 

                                                 
126 Se for eksempel CESR 4.13 a). 
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5.3 Kravet til at det må foreligge en ”villedende atferd” 

Transaksjonen som inngås eller handelsordren som inngis må ha tilknytning til en 

”villedende atferd”. Etter forarbeidene omfattes både faktiske handlinger og unnlatelser127. 

Ordlyden i bestemmelsen legger ingen begrensninger på hva slags villedende atferd det kan 

være snakk om; ”enhver form” for villedende atferd omfattes.  

 

Med støtte i det første kommisjonsdirektiv art. 5 uttales det i forarbeidene at vurderingen av 

hvorvidt det foreligger markedsmanipulasjon må baseres på sammenhengen mellom 

transaksjonen eller handelsordren, og den atferd som har funnet sted i forkant eller 

etterkant av disse. Som eksempel nevnes et tilfelle der noen søker å påvirke systemprisen i 

spothandel for kraft, for derigjennom å oppnå en vinning i det finansielle markedet128. Det 

henvises dermed til en konkret helhetsvurdering av hvorvidt det foreligger en villedende 

atferd. Vphl. § 3-8(2) nr. 2 sentrale virkeområde synes å være for tilfeller der den 

manipulatoriske handlingen vedrører annet enn selve det finansielle instrumentet isolert 

sett, men hvor resultatet av manipulasjonen knytter seg til det finansielle instrumentet. Ut i 

fra uttalelser i forarbeidene og eksemplifiseringen av typetilfeller i CESR, samt momentene 

i verdipapirforskriften § 3-2(2), kan det også på dette punkt være en viss grunn til å anta at 

det sentrale anvendelsesområdet for bestemmelsen i praksis vil være der noen villeder med 

det formål å manipulere. Det er imidlertid viktig å få understreket at dette ikke er noe vilkår 

etter bestemmelsens ordlyd. Enhver form for villedende atferd i tilknytning til 

transaksjoner/handelsordre vil kunne rammes.  

5.4 Momenter i verdipapirforskriften som skal tas i betraktning ved vurderingen 

av hvorvidt det foreligger markedsmanipulasjon ved transaksjoner eller 

handelsordre i tilknytning til villedende atferd 

I verdipapirforskriften § 3-2(2), som implementerer det første kommisjonsdirektiv art. 5, 

listes det opp momenter som blant annet skal tas i betraktning ved vurderingen av hvorvidt 

det foreligger markedsmanipulasjon etter vphl. § 3-8(2) nr. 2. Momentene er ikke ment 

                                                 
127 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 142. 
128 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 58. 
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uttømmende. Nærmere beskrevet har det for det første betydning hvorvidt en person, eller 

dennes nærstående, har utbredt uriktige eller villedende opplysninger om et finansielt 

instrument før eller etter at vedkommende har inngitt handelsordrer eller gjennomført 

transaksjoner i det finansielle instrumentet. Det skal videre også vektlegges hvorvidt en 

person, eller dennes nærstående, har utarbeidet eller distribuert en investeringsanbefaling 

om et finansielt instrument før eller etter at vedkommende har inngitt handelsordrer eller 

gjennomført transaksjoner. Det siste momentet som nevnes er i hvilken grad en 

investeringsanbefaling er feilaktig, tendensiøs eller beviselig påvirket av betydelige 

interesser. 

5.5 Typetilfeller av transaksjoner eller handelsordre inngitt i tilknytning til enhver 

form for villedende atferd 

I CESRs anbefaling er det gitt fem eksempler på typetilfeller som anses for 

markedsmanipulasjon. I teori og forarbeidene er denne type markedsmanipulasjon ofte 

omtalt som ”market rigging”129. 

 

Det første eksempelet i CESR 4.13 a) er såkalt ”Concealing ownership”, også kjent som 

”parkering” i norsk teori. Dette er en eller flere transaksjoner som er utført mellom 

hemmelige samarbeidende parter for å skjule eierskapet til et finansielt instrument. Den 

markedsmanipulerende handling består i å villede ved å bryte informasjonsplikter i 

forbindelse med det reelle eierskapet til de finansielle instrumentene. Det presiseres at 

tilfeller der det er legitime grunner for at finansielle instrumenter blir holdt i et annet navn 

enn den reelle eier, ikke er å anse som markedsmanipulasjon. For eksempel der finansielle 

instrumenter eies lovlig gjennom såkalte nominee kontoer. For øvrig trenger heller ikke 

tilfeller der det unnlates å gi påkrevet informasjon nødvendigvis konstituere 

markedsmanipulasjon. 

 

I CESR 4.13 b) fremheves såkalt ”Dissemination of false or misleading market information 

through media”. Den markedsmanipulerende handling består i å utbre falsk eller villedende 

                                                 
129 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 57. 
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informasjon om markedet gjennom media, herunder internett, eller på annen måte. Dette er 

gjort i den intensjon å bevege kursen på et verdipapir, en derivatkontrakt eller en 

underliggende eiendel, i den retning det vil være fordelaktig i forhold til den posisjonen 

som er tatt eller den planlagte transaksjonen som skal inngås av den som utbrer 

informasjonen. I markedsmisbruksdirektivet art. 1 nr. 2 andre ledd tredje strekpunkt 

fremheves en variant av dette som markedsmanipulasjon. Den markedsmanipulerende 

handling beskrives som søke å oppnå gevinst ved å tilkjennegi en mening direkte eller 

indirekte om et finansielt instrument eller utstederen, etter å ha tatt posisjon i et finansielt 

instrument, uten å opplyse om interessekonflikten. Det fremheves i direktivet og i 

forarbeidene at det ikke foreligger markedsmanipulasjon dersom interessekonflikten 

opplyses til markedet på en klar og effektiv måte130. 

 

En annen form for markedsmanipulasjon er såkalt ”Pump and dump” i CESR 4.13 c). Den 

markedsmanipulerende handling består i å ta en ”long”-posisjon i et verdipapir, og deretter 

gjennomføre ytterligere kjøpsaktivitet og/eller utbre villedende positiv informasjon om 

verdipapiret med det formål å øke prisen på verdipapiret. Andre markedsaktører vil kunne 

bli villedet av prisøkningen på verdipapiret, med den følge at de blir tiltrukket til å 

investere i det. Manipulatoren selger seg så ut på den oppblåste prisen.  

 

I CESR 4.13 d) fremheves såkalt ”Trash and cash”. Dette er det motsatte av pump and 

dump. Den markedsmanipulerende handling består i at det tas en ”short”-posisjon i et 

verdipapir, og at det deretter foretas salgsaktivitet og/eller utbredelse av villedende negativ 

informasjon om verdipapiret med det formål å drive prisen på det ned. Manipulatoren 

stenger deretter posisjonen sin når prisen har falt. 

 

Et siste typetilfelle stilles opp i CESR 4.13 e) ”Opening a position and closing it 

immediately after its public disclosure”.  Denne handlingen er typisk utført av 

porteføljeforvaltere og andre store investorer, ofte kalt ”bjellesauer”, hvis 

                                                 
130 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 56. 
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investeringsbeslutninger vanligvis er vel ansett av markedsaktører som relevante signaler 

på fremtidig prisutvikling. Den markedsmanipulerende handling består i å lukke posisjonen 

som tidligere er ervervet, rett etter å ha offentlig redegjort for og fremhevet langsiktigheten 

av investeringen. Utarbeidelsen av en rapport eller redegjørelse vil ikke i seg selv være 

foranledningen til falske eller villedende inntrykk, dersom den var utarbeidet på en lovlig 

foreskrevet måte eller etter regulatoriske krav.  

6 Vphl. § 3-8 (2) nr. 3: markedsmanipulasjon ved utbredelse av 

opplysninger 

6.1 Innledning 

Den tredje formen for markedsmanipulasjon defineres i vphl. § 3-8(2) nr. 3.  

Alternativet retter seg mot tilfeller der det utbredes opplysninger som gir eller egnet til å gi 

falske, uriktige eller villedende signaler om finansielle instrumenter. Formålet er som for 

de andre alternativene å sikre at markedet gis korrekte opplysninger. I forhold til den 

opphevede vphl. § 2-6 innebærer alternativet etter sin ordlyd en utvidelse av hvilke tilfeller 

som omfattes, fordi det ikke er noe formålsvilkår131. Konsekvensen av forbudets 

virkningsorientering, er at det i praksis stilles opp en relativt omfattende aktsomhetsplikt 

for enhver som velger å uttale seg om et utstederselskap eller dets finansielle instrumenter. 

Det er tilstrekkelig at det er gitt en opplysning som er egnet til å gi villedende signaler for å 

rammes av bestemmelsen. Etter ordlyden vil også ufullstendige opplysninger kunne 

omfattes. Det må imidlertid i det minste være utbredt en opplysning. Der det overhodet 

ikke er utbredt noen opplysninger, men den følge at nettopp dette har virket villedende, er 

man eventuelt henvist til en vurdering etter vphl. § 3-8(2) nr. 2. For dette alternativet reiser 

det seg også spørsmål på bakgrunn av det foreliggende rettskildebildet om hvorvidt det i 

praksis vil bli anvendt mot tilfeller der noen har utbredt villedende opplysninger med 

formål å manipulere, eller om også andre tilfeller som faller inn under ordlyden som der 
                                                 
131 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 58. 
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noen ved uhell har uttalt seg uriktig om finansielle instrumenter eller utsteder vil bli slått 

ned på.  

 

Det presiseres i bestemmelsen at det er et vilkår at personen som har utbredt opplysningene 

visste, eller burde ha visst, at opplysningene var falske, uriktige eller villedende. For 

journalister som har utbredt opplysninger i sin yrkesmessige aktivitet konkretiseres det 

nærmere hvordan vurderingen skal foretas. Det foreligger ikke noen tilhørende 

forskriftsregulering av hvilke momenter som skal tas i betraktning ved vurderingen av 

hvorvidt det foreligger markedsmanipulasjon, i motsetning til markedsmanipulasjon ved 

transaksjoner/handelsordre og ved villedende atferd. På dette punktet er det også lite 

rettspraksis i forbindelse med den opphevede bestemmelsen i vphl. § 2-6. Dette kan blant 

annet skyldes problemet som knytter seg til at det er fine grenser mellom villedende 

opplysninger og opplysninger som er ment som analyser eller vurderinger av et selskaps 

utvikling frem i tid132.  

 

Sammen med informasjonspliktreglene som følger av bestemmelsene om meldeplikt for 

primærinnsidere, flaggeplikten, de løpende og periodiske informasjonspliktene, og 

bestemmelsene om prospekt- og emisjonskontroll i vphl., er vphl. § 3-8(2) nr. 3 med på å 

bidra til et helhetlig informasjonsvern for investorene som skal sikre lik, samtidig og 

korrekt informasjon. Der hvor utbredelse av informasjon etter disse informasjonspliktene 

medfører at markedet får ufullstendig eller uriktige opplysninger, så kan det potensielt også 

foreligge markedsmanipulasjon etter vphl. § 3-8(2) nr. 3. Prospekter er imidlertid underlagt 

et så omfattende kontrollregime, så som nevnt er det nok mer en teoretisk enn en praktisk 

mulighet for at markedsmanipulasjon vil skje i denne sammenheng.  

6.2 Kravet til ”utbredelse”  

Vphl. § 3-8(2) nr. 3 retter seg mot markedsmanipulasjon som skjer ved ”utbredelse” av 

opplysninger. Etter ordlyden er det et vilkår om at det faktisk må være utbredt en 

opplysning. Der noen har forhold seg taus, og dette anses for å være villedende, vil ikke 

                                                 
132 Rapport om samarbeidet mellom Økokrim, Oslo Børs og Kredittilsynet, 2007,  s. 20. 
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dette alternativet kunne få anvendelse. Etter bestemmelsens ordlyd omfattes enhver form 

for utbredelse, herunder både muntlige og skriftlig utbredelse. Ikke bare utbredelse av 

opplysninger gjennom media eller internett rammes, men også utbredelse ved enhver annen 

metode. I CESR 4.14 b) antydes det at visse faktiske handlinger utover å direkte meddele 

en opplysning skriftlig eller muntlig vil kunne bli ansett som markedsmanipulasjon etter 

dette alternativet. Hvorvidt slike handlinger dekkes av den norske bestemmelsen, og hvor 

grensen går, må imidlertid avgjøres konkret. Utbredelse av opplysninger i selskapenes egne 

årsrapporter og kvartalsrapporter, i analyser foretatt av verdipapirforetak, samt rådgivere, 

investorer og bransjefolks uttalelser, vil omfattes. Praktisk i denne sammenheng vil også 

være forum på internett hvor finansielle instrumenter diskuteres og opplysninger utbredes. 

Det stilles ingen vilkår til utbredelsen133. Det har derfor antageligvis ingen betydning om 

utbredelsen skjer til en person eller en rekke personer, så lenge opplysningene er egnet til å 

gi villedende signaler om et finansielt instrument.  

6.3 Nærmere om ”opplysninger” 

Bestemmelsen retter seg mot ”opplysninger” som utbres, herunder også rykter og nyheter. 

Eksempel på opplysninger kan være verdivurderinger eller regnskapstall som fremkommer 

i en analyse eller årsrapport. Særlig vil bestemmelsen ha implikasjoner i forhold til 

utstederselskapenes utbredelse av opplysninger, enten det er snakk om innsideinformasjon 

eller såkalt ”guidance” om fremtidsutsikter. Ikke enhver form for opplysninger omfattes; 

det kreves at opplysningene i det minste må være egnet til å gi falske, uriktige eller 

villedende signaler om finansielle instrumenter. Det presiseres ikke nærmere i forarbeidene 

hva slags signaler som omfattes, men sett i sammenheng med vphl. § 3-8(2) nr. 1, må det 

antas at i hvert fall signaler om tilbudet, etterspørselen eller prisen på finansielle 

instrumenter rammes. Opplysninger om annet enn direkte om de finansielle instrumentene, 

som for eksempel opplysninger om utsteders virksomhet, faller også innenfor hvis de er av 

en slik karakter at de er egnet til å gi villedende signaler om det finansielle instrumentet. 

Videre stilles det opp et krav om at opplysningene må være ”egnet” til å gi de falske, 

uriktige eller villedende signalene, hvilket innebærer at det ikke er nødvendig med 

                                                 
133 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 56. 
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sannsynlighetsovervekt for at det skal foreligge markedsmanipulasjon. Egnethetskravet er 

nærmere drøftet under 4.3.  

6.4 Kort om skyldkravet 

Det stilles videre opp et vilkår i bestemmelsen at personen som har utbredt opplysningene 

må ”ha visst” eller ”burde ha visst” at opplysningene var falske, uriktige eller villedende. 

Det er altså etter bestemmelsens ordlyd tilstrekkelig at manipulatoren har utvist alminnelig 

uaktsomhet ved utbredelsen av opplysningene. I utgangspunktet er det overflødig at 

skyldkravet uttrykkelig er inntatt i gjerningsbeskrivelsen, når det samme følger av  

vphl. § 17-3. Bakgrunnen for at uaktsomhetskravet likevel er inntatt, skyldes at lovgiver 

har sett lovtekniske fordeler ved å følge markedsmisbruksdirektivets oppbygning også på 

dette punktet134. I forarbeidene understrekes det at eventuelle administrative sanksjoner 

uten skyldkrav ellers ville kunne ramme spredning av falske, uriktige eller villedende 

opplysninger på objektivt grunnlag.    

6.5 Særskilt vurdering for journalister som i sin yrkesmessige aktivitet har utbredt 

opplysninger 

I tilfeller der journalister har utbredt opplysninger i sin yrkesmessige aktivitet, stilles det i 

bestemmelsen opp særlige kriterier for vurderingen av hvorvidt det foreligger 

markedsmanipulasjon. Bakgrunnen for at dette er spesielt inntatt er de særlige hensyn i 

tilknytning til pressens samfunnsfunksjon som gjør seg gjeldende ved vurderingen av disse 

tilfellene135. Etter bestemmelsen skal en journalist ved vurderingen av hvorvidt det 

foreligger markedsmanipulasjon vurderes under hensyn til de regler som gjelder for deres 

yrkesgruppe. I forarbeidene uttales det at de gjeldende bransjereglene for journalister, 

herunder blant annet vær varsom plakaten, vil gi normer som journalisten kan vurderes opp 

mot136.  

 

                                                 
134 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 67. 
135 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 67. 
136 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 56. 
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Det gjøres imidlertid unntak i bestemmelsen fra ovennevnte særskilte vurdering der 

journalisten direkte eller indirekte oppnår fordeler eller fortjeneste av utbredelsen. Ifølge 

forarbeidene omfattes økonomiske så vel som ikke-økonomiske fordeler137. I disse 

tilfellene skal journalister vurderes som en alminnelig investor.  

6.6 Typetilfeller av markedsmanipulasjon ved utbredelse av opplysninger 

I CESR 4.14 gis det to eksempler på typetilfeller av markedsmanipulasjon som anses for å 

rammes av dette alternativet i forbudet. Etter anbefalingen omfatter denne typen 

markedsmanipulasjon utbredelse av falsk og villedende informasjon, uten nødvendigvis å 

ha noen tilknytning til en transaksjon. Det presiseres at tilfeller der det skapes et 

misvisende inntrykk som følge av at kurssensitiv informasjon ikke er tilstrekkelig utbredt, 

også omfattes av bestemmelsen. Som eksempel nevnes situasjoner der en utsteder innehar 

opplysninger som er å anse som innsideinformasjon, men som ikke lykkes i å utbre 

opplysningene på en tilstrekkelig og fullstendig måte. Hvis dette skal rammes av den 

norske ordlyden, forusettes det imidlertid at det faktisk er utbredt en opplysning. Hvis de 

utbredte opplysningene ikke gir uttrykk for det hele og korrekte bildet fordi de er 

ufullstendige, vil de i seg selv kunne ha den egenskap at de kan virke villedende og av den 

årsak bli rammet av bestemmelsens ordlyd. 

 

I CESRs anbefaling 4.14 a) fremheves såkalt ”Spreading false/misleading information 

through the media” som det første eksempelet på et typetilfelle som er å anse som 

markedsmanipulasjon. Den markedsmanipulerende handling består i å utbre informasjon på 

internett, eller utstede en pressemelding, som inneholder falske eller villedende uttalelser 

om et selskap som er notert på et regulert marked. Personen som utbrer informasjonen vet 

at den er falsk eller villedende, og sprer den for å gi et falsk eller villedende inntrykk. 

Utbredelse av falske eller villedende opplysninger gjennom offisielt anerkjente kanaler for 

utbredelse av slik informasjon til markedsaktører på et regulert marked er spesielt alvorlig, 

fordi det er viktig at markedsaktører har tillitt til informasjonen som formidles gjennom 

disse kanalene. 

                                                 
137 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 67. 
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I denne forbindelse kan det sees hen til den såkalte Shadow Pharma-saken hvor 

gjerningsmannen ble dømt til bot på kr. 30.000 etter strl. § 273138. Shadow Pharma AS var 

et selskap eiet av en bonde og hadde minimal aksjekapital. Det straffbare forhold bestod i 

at selskapet la inn et tilbud pr. telefaks til Oslo Børs på 40.500.000 A-aksjer i Nycomed 

ASA, til en kurs som var 35 % høyere enn markedskurs. Budet tilsvarte en 

kontantutbetaling på over fem og en halv milliard kroner. Før Oslo Børs offentliggjorde 

tilbudet, ble det avdekket at tilbudet åpenbart ikke var reelt. Bakgrunnen for handlingen var 

at bonden lå an til å tape i underkant av en million kroner på opsjoner. En tilsvarende 

offentliggjøring av et slikt villedende tilbud i dag, ville kunne falt inn under vphl. § 3-8(2) 

nr. 3. 

 

Det andre typetilfellet som er ment å eksemplifisere hva slags markedsmanipulasjon som 

omfattes av bestemmelsen benevnes som ”Other behavior designed to spread 

false/misleading information” i CESRs anbefaling 4.14 b). Denne type 

markedsmanipulasjon beskrives som handlinger som er foretatt for å gi et falsk eller 

villedende inntrykk gjennom andre midler enn media. Et eksempel som fremheves er 

forflytningen av fysiske råvarebeholdninger, for å skape et villedende inntrykk av tilbudet 

eller etterspørselen etter en råvare eller muligheten for levering av et varederivat. Dette 

eksempelet antyder at faktiske handlinger, utover det å gi en muntlig eller skriftlig 

opplysning, kan bli ansett som utbredelse av opplysninger. Etter ordlyden i den norske 

bestemmelsen vil en del faktiske handlinger kunne anses som utbredelse av opplysninger, jf 

begrepet ”enhver annen metode”. Det vil imidlertid være en grense for hvilke faktiske 

handlinger som dekkes av bestemmelsens ordlyd og blir ansett som utbredelse av 

opplysninger. For tilfellene som faller utenfor må det eventuelt gjøres en vurdering etter 

vphl. § 3-8 nr. 2. 

                                                 
138 Dom fra Oslo byrett 12. mars 1999, upublisert.  
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7 Rettsvirkninger av markedsmanipulasjon 

7.1 Innledning 

Overtredelse av forbudet mot markedsmanipulasjon i vphl. § 3-8 vil kunne utløse en rekke 

rettsvirkninger. For eksempel vil en investor kunne kreve erstatning for sitt økonomiske 

tap. Det kan også tenkes avtalerettslige og kjøpsrettslige rettsvirkninger der det foreligger 

markedsmanipulasjon. I det videre skal det imidlertid fokuseres på de rettsvirkningene som 

følger av børs- og verdipapirrettens lovgivning og øvrige regelverk. 

7.2 Rapporteringsplikt ved mistanke om markedsmanipulasjon 

7.2.1 Rapporteringsplikt for verdipapirforetak og kredittinstitusjoner 

Etter vphl. § 3-11 skal den som på forretningsmessig basis gjennomfører eller tilrettelegger 

transaksjoner i finansielle instrumenter straks rapportere til Kredittilsynet hvis det 

foreligger rimelig grunn til mistanke om markedsmanipulasjon i tilknytning til slike 

transaksjoner. Kravet til ”rimelig grunn” til mistanke skal etter forarbeidene ikke forstås 

strengt og det kan neppe oppstilles krav til sannsynlighetsovervekt139. 

Den som rapporterer skal etter bestemmelsen ikke informere noen andre om at melding er 

gitt eller vil bli gitt. Opplysninger som i god tro meldes inn vil ikke innebære noe brudd på 

taushetsplikt, og gir ikke grunnlag for erstatning eller straff. I verdipapirforskriften § 3-4 er 

kravene til innholdet i en melding nærmere regulert. 

 

Etter forarbeidene er det først og fremst verdipapirforetak og kredittinstitusjoner som skal 

ha rapporteringsplikt140. Departementet synes å forkaste Kredittilsynets uttalelse om at 

rapporteringsplikten også skulle gjelde ikke-konsesjonspliktig rådgivning som for 

eksempel advokattjenester i forbindelse med transaksjoner. Advokater og andre rådgivere 

som yter alminnelig rådgivning i forbindelse med transaksjoner, men som ikke har 

                                                 
139 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 91. 
140 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 91. 
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funksjon som tilrettelegger, er derfor ikke pålagt rapporteringsplikt ved mistanke om 

markedsmanipulasjon141.  

7.2.2 Rapporteringsplikt for regulerte markeder  

Ifølge børsloven § 27 skal regulerte markeder, herunder børs, overvåke transaksjoner på 

markedet med sikte på å avdekke brudd på lover og regler. Ved mistanke om vesentlig 

brudd på relevante lover og regler skal regulert marked umiddelbart gi melding til 

Kredittilsynet. I børsforskriften § 18(2) er det fremhevet at markedsovervåkningen skal 

overvåke både utstedere og medlemmer, og være organisert slik at overtredelse av 

markedsmanipulasjonsbestemmelsen i vphl. § 3-8 ved handel i finansielle instrumenter 

opptatt til notering kan avdekkes. I børsforskriften § 20 stilles det opp en 

undersøkelsesplikt for regulerte markeder dersom det har mistanke om 

markedsmanipulasjon. Undersøkelsen skal dokumenteres, og dokumentasjonen skal 

oppbevares i 10 år etter at undersøkelsen er avsluttet. Dersom mistanken ikke avkreftes 

gjennom de interne undersøkelsene, skal det regulerte markedet uten ugrunnet opphold og 

av eget tiltak oversende opplysninger om alle forhold som kan tyde på slik overtredelse til 

Kredittilsynet, jf børsforskriften § 21. 

7.3 Strafferettslige sanksjoner ved markedsmanipulasjon 

7.3.1 Straff for markedsmanipulasjon 

Markedsmisbruksdirektivet oppstiller en plikt for Norge til å forby markedsmanipulasjon, 

jf markedsmisbruksdirektivet art. 5. Det gis imidlertid ingen retningslinjer for hvorvidt 

overtredelse av markedsmanipulasjonsbestemmelsen skal sanksjoneres administrativt eller 

med straff av medlemsstatene142. Direktivet gir heller ingen holdepunkter for hvilke krav til 

skyld som i så fall skal oppstilles, med unntak av ved markedsmanipulasjon ved utbredelse 

av opplysninger, hvor det i direktivets art. 1 nr. 2 bokstav c stilles opp krav om uaktsomhet.  

 

                                                 
141 Norsk lovkommentar. 
142 Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 67. 
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Etter gjeldende rett utgjør markedsmanipulasjonsbestemmelsen i vphl. § 3-8 den objektive 

gjerningsbeskrivelsen i en strafferegel. Selve straffetrusselen for overtredelse av 

bestemmelsen er nedfelt i vphl. § 17-3. Regelen rammer den som overtrer bestemmelsen 

om markedsmanipulasjon forsettlig eller uaktsomt. Etter vphl. § 17-3(1) er straffen bøter 

eller fengsel inntil seks år. Medvirkning straffes på samme måte, vphl. § 17-3(4). Etter 

straffeloven § 2 jf § 49 vil også forsøk på markedsmanipulasjon rammes.  

7.3.2 Vinningsavståelse 

Etter vphl. § 17-2 kan den som vinningen er påfalt ved uaktsom eller forsettlig overtredelse 

av bestemmelsen om markedsmanipulasjon i vphl. § 3-8 pålegges helt eller delvis å avstå 

denne. Dette gjelder også når den som vinningen tilfaller er en annen enn lovovertrederen. 

Vinningsavståelse kan besluttes av Kredittilsynet, jf vphl. § 17-2(3).  

7.4 Rettsvirkninger av markedsmanipulasjon i forbindelse med finansielle 

instrumenter notert på Oslo Børs og Oslo Axess 

7.4.1 Sletting av ordrer og omsetning som følge av markedsmanipulasjon 

 I henhold til NMR 5.7.3 og 6.7.3 kan Oslo Børs og Oslo Axess slette en omsetning i et 

finansielt instrument som er et resultat av en etter Oslo Børs oppfatning uomtvistelig og 

vesentlig overtredelse av lovbestemmelse dersom det er påkrevd for å ”sikre markedets 

integritet” eller det foreligger andre ”særlige forhold”. Det følger videre av  

NMR 4.6.3 jf 4.6.2 at ordrer eller omsetninger som er gjenstand for markedsmanipulasjon 

skal betraktes som ugyldige og slettes i ordreboken og betraktes som omsetninger som ikke 

kan oppdatere siste omsetningskurs. Bestemmelsene er praktiske da det ved 

markedsmanipulasjon ved transaksjoner/handelsordre vil være sentralt at disse 

ordrene/omsetningene slettes for å redusere den inntrådte skadevirkningen og ikke minst 

for å forhindre ytterligere skade.  

7.4.2 Sanksjoner mot børsmedlemmer og børsrepresentanter 

I NMR 4.11 er rettsvirkningen av en overtredelse av lovgivning, NMR eller andre 

bestemmelser, blant annet ved markedsmanipulasjon, nærmere regulert. For 

børsmedlemmer er det i NMR 4.11.9 stilt opp ulike sanksjoner som advarsel, suspensjon, 
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overtredelsesgebyr og oppheving av medlemskap, dersom et medlem bryter lov, forskrift, 

NMR, god forretningsskikk eller på annen måte viser seg uskikket til å være medlem. 

Børsforskriften § 33 gir hjemmel for regulerte markeder til å ilegge medlemmer 

overtredelsesgebyr ved overtredelse av dets eget regelverk. 

  

Etter NMR 4.11.10 kan det gis advarsel, suspensjon, eller tilbakekalling av godkjennelsen 

av børsrepresentanten eller autorisasjonen til å delta i handelen, dersom børsrepresentanten 

bryter lov, forskrift, NMR, god forretningsskikk eller på annen måte viser seg uskikket for 

sin stilling, som ved markedsmanipulasjon. Børsrepresentanter er børsmedlemmenes 

ansatte som utfører handler opp mot børsens handelssystem, hvilket krever særskilt 

opplæring og autorisasjon. 

8 Unntak fra bestemmelsen om markedsmanipulasjon 

8.1 Unntak for tilbakekjøpsprogrammer og kursstabilisering 

Et selskaps tilbakekjøp av egne aksjer, og særlig et verdipapirforetaks støttekjøp av aksjer i 

forbindelse med en emisjon, vil kunne falle inn under bestemmelsen i vphl. § 3-8.  

I vphl. § 3-12 gjøres det imidlertid et praktisk unntak fra vphl. § 3-8 for 

tilbakekjøpsprogrammer og kursstabilisering. Forutsetningen for at unntaket skal kunne 

gjøres gjeldende er at gjennomføringen skjer i overensstemmelse med reglene i 

bestemmelsens annet ledd, som inkorporerer kommisjonsforordningen143 om 

tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle instrumenter. 

Tilbakekjøpsprogrammer og kursstabilisering som ikke gjennomføres etter reglene i 

forordningen faller ikke under unntaket, og må derfor bedømmes etter vphl. § 3-8. 

                                                 
143 Forordning (EF) nr. 2273/2003 
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8.2 Unntak for disposisjoner foretatt av EØS-stat, sentralbank mv.   

I vphl. § 3-13 gjøres det et unntak fra vphl. § 3-8 for disposisjoner foretatt av eller på vegne 

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

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

valutapolitikk eller styring av offentlig gjeld. Handlinger foretatt av disse organene i den 

sammenheng som nevnt ovenfor vil derfor ikke innebære at det foreligger 

markedsmanipulasjon, selv om de dekkes av den objektive gjerningsbeskrivelsen i  

vphl. § 3-8. Bakgrunnen for dette unntaket er at de ovennevnte organene i enkelte 

situasjoner kan ha et nødvendig behov for å benytte virkemidler som kan falle inn under 

bestemmelsen om markedsmanipulasjon for å ivareta viktige samfunnsøkonomiske hensyn. 
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