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1 Innledning 

 

1.1 Presentasjon av oppgavens tema og problemstillinger 

På én enkelt oppgjørsdag gjennomføres det i Verdipapirsentralen1 (VPS) flere tusen 

oppgjørstransaksjoner som til sammen kan utgjøre en verdi på flere titalls milliarder.2 I én 

enkelt transaksjon kan mange ulik parter medvirke. De moderne børsene har 

handelssystemer for anonymisert handel, og også ved handel gjennom en megler er 

utgangspunktet at man ikke er klar over hvem avtalemotparten er, jf. 

verdipapirhandelloven3 § 12-1 første punktum. Systemets oppbygning og regelverket i 

tilknytning til dette er sentralt dersom en av deltakerne i transaksjonskjeden skulle gå 

konkurs før handelen er sluttført.  

 

Oppgavens tema knytter seg til sluttkundens rettsvern ved oppgjør av registrerte finansielle 

instrumenter i VPS ved handelstransaksjoner som inkluderer et verdipapirforetak, og 

stansings- eller separatistretten til disse ved verdipapirforetakets konkurs. En 

handelstransaksjon kan kort forklares som en overføring av finansielle instrumenter fra 

selgende til kjøpende kunde, via både selgers og kjøpers verdipapirforetak. Avhengig av 

hvilken side av handelstransaksjonen sluttkunden befinner seg på, vil han på forskjellige 

tidspunkt løpe en risiko for sin investering dersom verdipapirforetaket som utfører 

handelen skulle gå konkurs.  

 

                                                

 
1 Forkortes heretter VPS.  
2 Den 20.09.2012 gjennomførte VPS 42.233 oppgjørstransaksjoner. De oppgjorte 

transaksjonene utgjorde til sammen 100 milliarder NOK. Tallene er hentet fra VPS sin 

statistikk for oppgjør. 
3 Lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (vphl.)  
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Problemstillingen er om sluttkundens rettsvern ved handel med VPS-registrerte finansielle 

instrumenter kan karakteriseres som tilstrekkelig. Avhandlingen vil forsøke å redegjøre for 

sluttkundens rettsstilling i forhold til den aktuelle oppgjørsrisikoen, både hva gjelder 

kjøpende og selgende kundes rettsvern i form av stansings- og separatistretten til finansielle 

instrumenter ved handelstransaksjoner. Problemstillinger i tilknytning til oppgjør og 

rettsvern av verdipapirhandel er i liten grad behandlet i etterkant av finanskrisen, og de 

senere års erfaringer og endringer vil derfor danne et naturlig bakteppe for avhandlingen. 

Eksempelvis innførte Oslo Børs VPS ”sentral motpart” som hovedregel ved handel av  

blant annet aksjer på Oslo Børs fra og med sommeren 2010. Denne vil fungere som et 

ekstra ledd i handelstransaksjonen og reduserer risikoen ved verdipapiroppgjøret. 

Avhandlingen vil derfor også se nærmere på den sentrale motpartens funksjon i 

oppgjørsprosessen, og hvilken betydning denne har for sluttkundens oppgjørsrisiko.  

 

De siste års finansielle uro har aktualisert avhandlingens tema, ved at en har sett at det ikke 

kun er en teoretisk mulighet for at større finansinstitusjoner og verdipapirforetak kan gå 

konkurs. Høsten 2008 utløste konkursen hos Lehman Brothers det som gjerne beskrives 

som systemrisiko4, og finanskrise ble virkelig et tema. Til tross for at den finansielle 

stabiliteten5 i Norge i stor grad bestod prøven, understreket finanskrisen det økonomiske 

systemets iboende svakheter.6 Den mye omtalte konkursen i Terra Securities ASA er et 

eksempel på at vi heller ikke i Norge er skjermet fra konkurser i verdipapirforetak. I slike 

situasjoner er det av avgjørende betydning for investorenes tillit til finansmarkedet at det 

foreligger et tilstrekkelig ramme- og regelverk som beskytter deres investeringer. 

                                                

 
4 ”Risiko for at problemer i en finansinstitusjon smitter over til det finansielle systemet og 

svekker tilgangen på kreditt og kapital i økonomien”. Myklebust (2011) s. 48 
5 ”Finansiell stabilitet innebærer at det finansielle systemet er robust overfor forstyrrelser i 

økonomien, slik at det er i stand til å formidle finansiering, utføre betalinger og omfordele 

risiko på en tilfredsstillende måte”. Norges Bank (2004) s. 24 
6 NOU 2011:1 s. 12 
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1.2 Avgrensning 

Det er atskillige aspekter ved verdipapirhandel som har tilknytning til partenes rettsvern og 

oppgjør i VPS. Det er derfor nødvendig å avgrense oppgaven. 

 

Det vil føre for langt å se på rettsvirkningene av alle transaksjonstyper som involverer VPS. 

Avhandlingen begrenser seg derfor til en nærmere redegjørelse av de rettsvirkninger en 

handelstransaksjon har overfor de involverte parter. Hva gjelder rettsvernsspørsmål ved 

registrering av handler i VPS, vil behandlingen begrenses til ”enkeltkonti”, jf. 

verdipapirregisterloven7 § 6-2. De rettsvernsspørsmål som gjelder ”forvalterkonti” i vprl. § 

6-2 jf. § 6-3, blir således ikke behandlet. 

 

Videre vil ikke hjemmelsmannskonflikter ved verdipapiroppgjøret behandles i større 

utstrekning enn det som fremgår av sammenhengen.  

 

Ettersom fokus i oppgaven er sluttkundens rettsvern, avgrenses det også mot 

problemstillinger som kun omhandler verdipapirforetakets rettsvern overfor sluttkunden. 

Verdipapirforetakenes rettslige stilling vil i disse sammenhengene kun belyses i den grad 

det har betydning for kundens rettsvern. Partenes rettsforhold er imidlertid naturlig nok av 

nær tilknytning, og det ene vil i så måte belyse det annet. 

 

I punkt 4.2 behandles sluttkundenes separatistrett til finansielle instrumenter. Slik 

separatistrett kan tenkes å bygge på at verdipapirforetaket kun har drevet 

mellommannsvirksomhet, jf. vphl. § 12-1, eller at avtalen mellom kunden og 

                                                

 
7 Lov av 5. juli. 2002 nr. 64  om registrering av finansielle instrumenter (vprl.) 
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verdipapirforetaket er ugyldig. Separatistrett som konsekvens av ugyldighet vil ikke 

behandles, jf. blant annet avtaleloven8 § 33. 

 

1.3 Begrepsavklaringer 

De handler som registreres i VPS er handler med finansielle instrumenter, jf. vphl. § 10-7 

jf. vprl. § 2-1. Begrepet ”finansielt instrument” benyttes i verdipapirlovgivningen som et 

samlebegrep over ulike verdipapirer9, og omfatter etter definisjonen i vphl. § 2-2 

omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og 

derivater.10 Det følger imidlertid av vprl. § 2-1 første ledd at VPS-registrering av finansielle 

instrumenter kun er pliktig for aksjer og tegningsrettigheter i norske allmennaksjeselskaper 

samt for norske ihendehaverobligasjoner. Vprl. § 2-2 fastslår deretter at de øvrige 

finansielle instrumenter, som definert i vphl. § 2-2, kan innføres i registeret. Det vil ikke 

skilles mellom registreringspliktige instrumenter og de som kan registreres, men som det 

fremgår av avhandlingens tema, er det en forutsetning at det finansielle instrumentet er 

registrert i VPS. 

 

”Med verdipapirforetak [min kursivering] menes foretak som yter en eller flere 

investeringstjenester som definert i § 2-1 på forretningsmessig basis.” jf. vphl. § 2-3 første 

ledd. Det påpekes at den nevnte definisjonen ikke er helt heldig, da verdipapirforetak er de 

foretak som har norsk konsesjon etter § 9-1 eller tilsvarende tillatelse fra en annen EØS-

stat.11 Eksempel på en konsesjonsbelagt investeringstjeneste som gjerne betinger et oppgjør 

                                                

 
8 Lov av 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige 

viljeserklæringer (avtl.) 
9 I avhandlingen vil ”verdipapirer” og det tilknyttede ”verdipapirhandel” kunne bli benyttet 

istedenfor ”finansielle instrumenter” og handel med slike.  
10 Myklebust (2011) s. 203 
11 Michaelsen, note 27 
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i VPS, er § 2-1 første ledd, nr. 2. Bestemmelsen fastslår at ”…utførelse av ordre på vegne 

av en kunde”, er en investeringstjeneste. Slik utførelse omfattes også av vphl. § 12-1. 

 

Videre vil ”oppgjørsrisiko” benyttes om den fare en part løper for at motparten ikke yter sin 

del av avtalen. Avhengig av om parten selv har levert sin ytelse eller ikke, vil denne 

risikoen være vesensforskjellig. Hvis parten ikke har levert sin ytelse og kan heve, 

reduseres følgelig oppgjørsrisikoen til en risiko for ikke å få dekket markedsutviklingen 

siden handelsdato (kursfall som selger, kursøkning som kjøper).  

 

Begrepet ”rettsvern” er ikke definert i lovteksten, men det er blant annet diskutert i 

forarbeidene til vprl. ”Rettsvern” vil benyttes for den situasjon der innføring i VPS anses 

for å gi beskyttelse mot andre rettsstiftelser. Dette gjelder for det første de situasjoner der 

den berettigede sikrer seg mot at senere rettighetshavere som avleder en konkurrerende 

rettighet fra samme avhender likevel går foran, såkalt dobbeltsuksesjon. For det annet 

gjelder det også de tilfeller der en har en konflikt mellom erververens rettigheter og 

rettighetene til avhenderens hjemmelsmann.12 Hjemmelsmannskonflikten vil som sagt ikke 

være gjenstand for nærmere drøftelse. 

 

Uttrykket “separatistrett” benyttes verken i dekningsloven13 eller i konkursloven14, men 

uttrykket er praktisk ved benevnelse av de situasjoner der tredjepartsretter går foran 

kreditorbeslaget i forbindelse med insolvensbehandlingen av skyldnerens konkursbo.15 

Følgen av å ha en separatistrett er at man ikke behøver å gjøre sin fordring gjeldende i boet 

som alminnelig fordringshaver, gjenstanden for rettigheten holdes i sin helhet utenfor 

                                                

 
12 Ot.prp.nr 39 (2001-2002) punkt 11.2 
13 Lov av 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (deknl.) 
14 Lov av 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (kkl.) 
15 Andenæs (2009) s. 155 
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konkursboets beslag. Separatistretten er et utslag av at skyldnerens fordringshavere kun har 

rett til dekning i skyldnerens formuesgoder, jf. deknl. § 2-2.  

 

I tilknytning til konkursretten nevnes også ”stansingsretten”. Stansingsrett er den rett en 

part har til å stanse sin egen ytelse til skyldneren dersom det viser seg at skyldneren ikke er 

i stand til å oppfylle sin del av den gjensidig tyngende avtale, jf. deknl. § 7-2.  

 

1.4 Videre fremstilling   

Innledningsvis behandles rettskildesituasjonen i punkt 2 for å gi et overblikk over temaets 

rettslige plassering. Deretter følger en drøfting av det norske verdipapiroppgjørssystemet i 

punkt 3; både verdipapirsentralens registerfunksjon, den oppgjørsmessige delen og 

verdipapirforetakets rolle som mellommann behandles. En slik gjennomgang er nødvendig 

for at en skal kunne ta stilling til partenes rettsvern – en kan for eksempel ikke 

tilfredsstillende behandle de rettsregler som følger av rettsvernsregisteret uten å sette seg 

inn i hvordan registeret fungerer – og det vil danne et naturlig utgangspunkt for den videre 

drøftelsen.  

 

I punkt 4 følger en redegjørelse av de aktuelle rettsregler hva gjelder sluttkundens rettsvern 

ved verdipapirforetakets konkurs. Først behandles spørsmål tilknyttet stansingsretten i 

punkt 4.2. Deretter de separatistrettslige spørsmål som oppstår dersom stansingsretten ikke 

lengre er i behold i punkt 4.3. Ettersom kundens separatistrett til derivatstrukturerte 

produkter skiller seg noe ad fra normalsituasjonen ved verdipapirhandel, behandles dette 

som et eget punkt i 4.4. Til slutt vil det i punkt 5 knyttes noen avsluttende kommentarer til 

sluttkundens oppgjørsrisiko ved oppgjør av finansielle instrumenter i VPS.  
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2 Rettskildesituasjonen  

 

Rettskildesituasjonen på området er noe kompleks ved at flere lover kommer direkte til 

anvendelse, mens andre danner bakgrunnsrett for temaet. Rettskildebildet kompliseres 

ytterligere ved at den verdipapirrettslige lovgivningen i stor grad er preget av EU-direktiver 

som er gjort til norsk lov, samt at verdipapiroppgjørets parter gjerne opererer med egne 

forretningsvilkår. Rettsanvendelsesmetoden som vil benyttes er den ”alminnelige juridisk 

metode”, men det påpekes at avhandlingens punkt 3 vil bli noe teknisk og således kunne 

avvike fra denne. 

 

Flere lover og forskrifter har betydning for spørsmålet om sluttkundens rettsvern ved 

oppgjør i VPS. De lovene som danner utgangspunktet for den verdipapirrettslige delen av 

avhandlingen, er verdipapirhandelloven og verdipapirregistreringsloven. Lovene regulerer 

henholdsvis verdipapirforetakenes virksomhet og rettighetsregisteret. 

 

Som en følge av EØS-avtalens ikrafttredelse ved vedtakelsen av EØS-loven16, forpliktet 

Norge seg til å gjennomføre EU-regelverket i norsk lov. Inkorporeringen av 

verdipapirrettslig EU-lovgivning i norsk rett innebærer dermed at andre lands rett kan ha 

betydning som rettskildefaktor ved tolkning av de enkelte bestemmelser.17 Ettersom vphl. 

delvis er et resultatet av EU-lovgivning, vil det aktuelle EU-direktivet ikke gjennomgås 

under ett eget punkt, men fortløpende i sammenheng med vphl. som implementerer 

direktivet. 

 

 

                                                

 
16 Lov 29. nov 1992 nr.109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde 
17 Myklebust (2011) s. 192 
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Ved at den både viderefører visse deler av 1997-loven18 og gjennomfører flere EU-

direktiver søker vphl. å ”legge til rette for sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle 

instrumenter”, jf. vphl. § 1-1. Selv om loven er et resultat av flere direktiver, er det 

imidlertid Rådsdirektiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) som 

er aktuelt i avhandlingen. Direktivet er implementert i lovens del 3 om 

verdipapirforetakenes virksomhet samt i spredte enkeltbestemmelser, se eksempelvis vphl. 

§ 2-2 som definerer finansielle instrumenter. En skal imidlertid være klar over at også 

enkelte av bestemmelsene i lovens del 3 faller utenfor MiFIDs virkeområde. Vphl. § 10-7 

om VPS-registrering av finansielt instrument samme dag som avtale inngås, er for 

eksempel ikke regulert i MiFID, men en videreføring fra 1997-loven. Det samme er i stor 

grad tilfellet for lovens del 4, som omhandler verdipapiroppgjøret. Dette gjør at teori og 

eventuell praksis i tilknytning til den tidligere lov om verdipapirhandel fortsatt vil være 

relevant ved drøftelsen av partenes rettsvern og oppgjørsrisiko ved handel med finansielle 

instrumenter. 

 

MiFID er et såkalt rammedirektiv19 og er delvis gjennomført i vphl. Utfyllende og mer 

detaljerte regler finner en i verdipapirforskriften20 som svarer til gjennomføringsdirektivet 

2006/73/EF. Verdipapirforskriften inkorporerer også kommisjonsforordning 1287/2006 i § 

15-1. Forskriften kompletterer implementeringen av MiFID i norsk rett. 

 

De regler i vprl. som er av størst interesse gjelder selve registreringsprosessen ved 

overdragelse av finansielle instrumenter, samt de rettsvirkninger som inntrer ved slik 

registrering, se henholdsvis kap. 6 og 7. I motsetning til hva som gjelder for store deler av 

vphl. er ikke vprl. et resultat av EU-lovgivning. Det følger imidlertid av forarbeidene at 

                                                

 
18 Se Lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr. 79 § 9-7 
19 Direktiv som i stor utstrekning skal utfylles av mer detaljerte regler som vedtas i EU. Se 

NOU 2006:3 punkt. 1.1.3 
20 Forskrift til verdipapirhandelloven  
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Finansdepartementet antok at den tidligere verdipapirsentrallov21 ikke samsvarte med 

finalitetsdirektivets22 bestemmelser angående rettsvernstidspunkt i forbindelse med 

konkurs.23 Ved vedtakelsen av vprl. ble dette endret slik at lovgivningen ble EU-konform. 

 

Med hjemmel i enkelte bestemmelser i vprl. har lovgiver gitt VPS kompetanse til å 

bestemme den nærmere organiseringen av registeret, se eksempelvis vprl. §§ 2-1, 2-4, 7-1 

fjerde ledd. I forarbeidene begrunnes dette med at den kontinuerlige utvikling som finner 

sted, gjør at registerets virksomhet i stor grad vil avhenge av tekniske løsninger og 

gjeldende markedsstrukturer og at det er verdipapirregistrene selv som er best i stand til å 

fastsette nærmere regler om registreringsvirksomheten.24 Utfyllende regler i henhold til 

denne kompetansen har VPS gitt i sine forretningsvilkår25 og det må derfor ses til disse der 

dette er påkrevd. De regler VPS blant annet har gitt med hjemmel i nevnte bestemmelser, 

må godkjennes av Finansdepartementet. Som en følge av at reglene kan få rettsvirkninger 

for en videre krets enn kun de deltagende parter, må reglene derfor anses for å ha lik vekt 

som forskrift i forvaltningslovens forstand.26  

 

Med tanke på partenes separatist- og stansingsrett i forbindelse med verdipapiroppgjøret vil 

også enkelte andre lover være relevante. Dette vil først og fremst gjelde dekningsloven og 

ulovfestet rett i tilknytning til denne. Den materielle siden av kreditorbeslagsretten vil være 

sentral i avhandlingens punkt 4. 

                                                

 
21 Lov om Verdipapirsentral av 4. juni 1985 nr. 62 
22 EP/Rdir 98/26 EØF (finalitetsdirektivet). Direktivet gjennomføres i lov av 17. desember 

1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. (betalingssystemloven) 
23 NOU 2000:10 punkt 5.1.2 
24 Ot.prp.nr 39 (2001-2002) punkt 10.3.2 
25 Se Forretningsvilkår for Verdipapirsentralen ASA og Regelverket for det sentrale 

verdipapiroppgjøret i norske kroner (VPO NOK). 
26 Bergo (2008) s. 303 
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Videre danner både dynamisk tingsrett samt kommisjonsloven27 premisser for flere av 

problemstillingene som omhandler sluttkundens separatistrett. For det første forutsettes 

reglene som er gitt i vprl. kap. 7 i stor grad løst på bakgrunn av alminnelige tingsrettslige 

prinsipper.28 For det annet opptrer verdipapirforetak gjerne som mellommann ved handel 

med finansielle instrumenter, jf. vphl. § 12-1 første punktum. Finansielle instrumenter 

omfattes i utgangspunktet ikke av kml., men ettersom loven regulerer 

”mellommannsvirksomhet” gir den anvisning på hvordan tilsvarende rettsspørsmål ved 

oppgjør gjennom verdipapirforetak skal løses. En nærmere beskrivelse av forholdet til kml. 

følger i punkt 3.8. 

 

Ved vurderingen av sluttkundens oppgjørsrisiko, er det også av betydning at flere av 

partene som deltar i verdipapiroppgjøret opererer med egne forretningsvilkår som kun har 

avtalerettslige virkninger partene imellom. Eksempelvis har Norges Fondsmeglerforbund 

utarbeidet en standard for verdipapirforetaks forretningsvilkår, denne regulerer 

avtaleforholdet mellom sluttkunden og verdipapirforetaket. Det vil fortløpende vises til 

aktuelle forretningsvilkår. 

 

Forarbeidene vil, som alltid, være en relevant rettskildefaktor ved tolkningen av loven og 

den nærmere forståelsen av de ulike problemstillinger avhandlingen reiser.29 I forhold til 

vphl. skal en imidlertid være oppmerksom på at MiFID i stor grad er et 

fullharmoniseringsdirektiv30. Forarbeidene vil likevel være relevante som tolkningsfaktor, 

                                                

 
27 Lov av 30. juni 1916 nr. 1 om kommisjon (kml.) 
28 Forutsatt i Ot.prp.nr 39 (2001-2002). Se eksempelvis punkt 1.8 og 11.3 
29 Eckhoff (2001) s. 65 flg. 
30 Fullharmoniseringsdirektiver krever at statene ikke beholder eller innfører regler som 

avviker fra direktivet i den forstand at de er strengere eller mildere enn reglene som 

fremgår av det aktuelle direktivet. Se blant annet Ot.prp.nr 34 (2006-2007) s. 31 
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siden de gjerne inneholder drøftelser om EU-direktivets anvendelse og tilpasning til det 

norske verdipapirregelverket. 

 

Det foreligger lite rettspraksis som omhandler oppgavens tema, kun noe underrettspraksis 

som i en rettskildemessig sammenheng har begrenset vekt.31 Ved drøftelsen av kundens 

separatistrett til finansielle instrumenter vil det derfor også ses hen til  praksis i form av 

vedlegg til bo-innberetninger. Mangelen på rettspraksis skyldes nok delvis at de tvister som 

eventuelt måtte oppstå avgjøres utenfor de ordinære domstoler, men først og fremst at en i 

Norge har en sterk økonomi som i kombinasjon med lovgivning og VPS-systemet, har 

fungert som et effektivt vern mot konkursrettslige problemstillinger i tilknytning til 

verdipapiroppgjøret. Det nevnes også at det verken foreligger relevante avgjørelser eller 

uttalelser fra Finanstilsynet, Børsklagenemnden, eller Oslo Børs. Hva gjelder separatistrett 

generelt foreligger det flere avgjørelser fra Høyesterett som vil anvendes der det er 

hensiktsmessig. 

 

Verdipapirretten har ikke vært gjenstand for atskillig drøftelse i den juridiske litteratur, men 

det foreligger noe teori som vil benyttes i den grad der er oppdatert og kan belyse 

oppgavens tema. Om alminnelig stansings- og separatistrett foreligger det imidlertid en hel 

del rettslitteratur. 

 

                                                

 
31 Eckhoff (2001) s. 162 
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3 Verdipapiroppgjørssystemet 

3.1 Innledning 

En handel med finansielle instrumenter kan gjennomføres på flere måter. Eksempelvis 

nevnes innbyrdesforretninger, direkte oppgjør, konto-til-konto-overføringer, egenhandel og 

muligheten for verdipapirforetakets selvinntreden. Den transaksjonstype som imidlertid 

danner utgangspunktet for avhandlingen, er handelstransaksjoner i VPS mellom 

verdipapirforetak og to sluttkunder. En sluttkunde kan i denne sammenheng både være en 

fysisk og en juridisk person. Normalt sett vil en handelstransaksjon foregå ved flere 

tilknyttede transaksjoner32: 

 

1. Selgende kunde – Selgende megler 

2. Selgende megler – Kjøpende megler  

3. Kjøpende megler – Kjøpende kunde  

 

Systemet og de rettsvernsvirkninger som knytter seg til en slik handelstransaksjon vil 

gjennomgås nærmere nedenunder.  

 

3.2 Historiske trekk ved verdipapirhandel 

Prosessen med registrering av verdipapirer i VPS er forholdsvis ny ved at VPS ble 

opprettet i 1985, og samtidig ble de fysiske verdipapirene erstattet med et registersystem 

som ikke bygger på ihendehavelse. Tidligere foregikk omsetning av verdipapirer ved 

transportpåtegning på aksjebrevet eller utstedelse av nye aksjebrev og innføring i 

                                                

 
32 Ot.prp.nr 39 (2001-2002) punkt 11.3. I de tilfeller en sentral motpart deltar i oppgjøret 

endres transaksjonskjeden ved at kontakten mellom selgende og kjøpende megler brytes, se 

punkt 3.7 
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aksjebok.33 Opprettelsen av et dokumentløst system var en naturlig konsekvens av den 

økende34 handelen med finansielle instrumenter og de praktiske utfordringer dette medførte 

med tanke på rettsvern, kontroll og oversikt, samt de muligheter som fulgte med den 

teknologiske utviklingen.35 Mot slutten av det papirbaserte systemet kunne en oppleve at 

det gikk flere måneder fra handelsdagen til overtakelsesdagen, mens et finansielt 

instrument nå kan skifte rettighetshaver i løpet av én dag, samtidig som systemet 

automatisk sørger for en oppdatering av aksjeeierboken, jf. lov om allmennaksjeselskaper 

13. juni 1997. nr. 45 § 4-4. Overgangen til et papirløst system er slik sett av positiv karakter 

for sluttkunden ved at han vesentlig raskere oppnår rettsvern. 

 

Stor betydning for verdipapirretten hadde også EØS-avtalens ikrafttredelse ved EØS-loven 

av 1. januar 1994. Som sagt forplikter avtalen Norge til å gjennomføre EU-lovgivningen, 

og verdipapirretten slik vi kjenner den i dag er i stor grad et utslag av omfattende EU-

rettslig regulering av verdipapirmarkedet.  

 

Til sist nevnes det at med vedtakelsen av vprl. i 2002 opphørte VPS sitt monopol som 

verdipapirregister for registreringspliktige finansielle instrumenter. Imidlertid er VPS det 

eneste registeret i Norge som per dags dato innehar konsesjon til å drive virksomhet som 

verdipapirregister, jf. vprl. § 3-1.  

 

3.3 Overordnede hensyn  

Helt overordnet er reguleringen av den finansielle sektor begrunnet ut i fra dens vesentlige 

betydning rent samfunnsøkonomisk. Verdipapirmarkedene er ikke bare en kapitalkilde for 

næringslivet samtidig som de tjener som plasseringsalternativ for investorer og sparere, de 
                                                

 
33 Ryel (2006) s. 65 
34NOU 2000:10 s. 9: ”Aksjeomsetningen økte fra 1,7 mrd. kr. i 1982 til 31,8 mrd. kr. i 

1985. Obligasjonsomsetningen økte fra 5,8 mrd. kr. i 1983 til 75,9 mrd. kr. i 1985”. 
35 Ryel (2006) s. 65 
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virker også inn på den finansielle stabiliteten.36 For at verdipapirmarkedet skal oppfylle 

sine funksjoner og fungere som kilde til kapitalallokering og sparing, er det en forutsetning 

at investorene som deltar har tillit til systemet og markedsaktørene.37 I vår sammenheng 

gjelder dette tillit til at handel med finansielle instrumenter gjennomføres med minst mulig 

oppgjørsrisiko ved at handelen fullføres effektivt i henhold til den inngåtte avtalen, og at 

systemets rettsvernsvirkninger er tilfredsstillende.  

 

De hensyn og behov som gjør seg gjeldende så vel ved registrering som ved oppgjør av 

verdipapirhandel, reflekteres henholdsvis i vprl. § 1-1 og i vphl. §1-1. Bestemmelsene 

fastslår at formålet er å legge til rette for at både registrering og handel med verdipapirer 

skjer på en ”…sikker, ordnet og effektiv…” måte. Samtlige formål må kunne sies å være 

gitt ut i fra en målsetning om et så velfungerende verdipapirmarked som mulig. En 

grunnleggende forutsetning for å oppnå dette er som sagt at investorene har tiltro til 

systemet. For å sikre dette har en vedtatt rettsregler som beskytter og regulerer 

verdipapirmarkedet, deriblant rettsvernsregler. 

 

3.4 Registrering av finansielle instrumenter i VPS 

VPS er et sentralt register over hvilke investorer som til enhver tid eier hvilke finansielle 

instrumenter og hvilket antall investoren eier av det enkelte finansielle instrumentet. VPS 

sine registreringsplikter følger av vprl. kap. 6 samt tilhørende forskrift38. I all sin enkelhet 

kan følgende eksempel illustrere registreringsvirksomheten:   

 

                                                

 
36 Myklebust (2011) s. 55 
37 Myklebust (2011) s. 55 
38 Forskrift om opplysninger i verdipapirregister 
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Investor A kjøper 100 Statoil-aksjer gjennom sitt verdipapirforetak, og kjøpsordren matches39 med 

investor B som ønsker å selge sine 100 Statoil-aksjer. Registrering av handelen i VPS skjer da ved at 

beholdningen av Statoil-aksjer på investor A sin investorkonti oppjusteres i henhold til kjøpsordren, 

mens investor B sin beholdning av Statoil-aksjer nedjusteres i henhold til salgsordren.  

 

Eksempelet illustrerer hovedfunksjonen til VPS som et verdipapirregister. Selve prosessen 

som gjennomføres før handelen fullbyrdes er imidlertid noe mer kompleks. 

 

Det første som skjer ved en handel med et finansielt instrument, er at det utførende 

verdipapirforetak registrerer handelen i VPS samme dag som avtalen med kunden inngås, 

jf. vphl. § 10-7. At registreringen skjer på handelsdagen innebærer derimot ikke at avtalen 

fullbyrdes umiddelbart. Det vanlige er at avtalen først fullbyrdes tre dager etter 

handelsdagen.40 Til tross for at det normale er S=T+3, behøver ikke dette å være tilfellet. 

Partene kan selv avtale en oppgjørsfrist som avviker fra den normale oppgjørsfristen, så 

lenge handelen registreres i VPS på avtaledagen.41 Av forarbeidene til lov om endringer i 

lov om verdipapirhandel av 1985 begrunnes registreringsregelen i rettsverns- og 

kontrollmessige hensyn.42 Registrering på handelsdagen skaper notoritet ved at en kan se 

når disposisjonen ble foretatt, hva den gikk ut på, og hvem som foretok den.43 En kan med 

                                                

 
39 Den sammenkoblingsprosess som gjennomføres når to investorer uavhengig av 

hverandre har innmeldt opplysninger til oppgjørssystemet om en handel som skal til 

oppgjør. Matching skjer ”så snart det er meldt inn to Oppdrag med overensstemmelse 

mellom matchekriteriene, og [dette] innebærer at de Matchede Oppdragene kun kan gjøres 

opp mot hverandre”, jf. VPO NOK. 
40 Dette uttrykkes gjerne som S=T+3. S representerer her oppgjørsdagen (settlement date), 

mens T (trade date) er handelsdagen. 
41 VPS tilbyr nå to oppgjør hver dag, henholdsvis kl. 06:00 og kl.12:00, noe som muliggjør 

at visse oppgjør kan skje på samme dag som handelen avtales (S=T). 
42 Ot.prp.nr 15 (1995-1996) punkt 4.3.10 
43 Falkanger (2007) s. 480 



 16 

andre ord se hvilken dag handelen ble avtalt, hvilket bestemt finansielt instrument den 

gjaldt, antall av dette samt hvilken investor som foretok handelen.  

 

I henhold til vphl. § 10-7, registreres kjøps- eller salgsordren av verdipapirforetaket i den 

del av VPS som kalles ”daglig journal”. Til tross for at rettsvirkningene er noe forskjellige, 

kan en sammenligne innføringen i ”daglig journal” med innføringen i ”dagboken” etter 

tinglysingsloven44 § 7. Handelen er registrert i systemet, men den er enda ikke 

dekningskontrollert og kunden har derfor ingen garanti for at handelen vil fullbyrdes på 

bakgrunn av registreringen. Rent teknisk skjer registreringen ved at selgende megler 

registrerer en selger-megler-transaksjon og en megler-megler-transaksjon, mens kjøpende 

megler foretar den samme megler-megler-registreringen på sin side samt en megler-kjøper-

transaksjon.45 

 

Videre følger det av vprl. § 6-5 jf. VPS’ forretningsvilkår punkt 2.4, at sluttkunden skal ha 

en kontofører investor (heretter KI). Sluttkunden kan altså ikke selv foreta registreringer i 

”daglig journal”, dette er det kun KI og en eventuell fullmaktshaver etter 

forretningsvilkårene punkt 6.1 som har kompetanse til å gjøre.46 Situasjonen er gjerne den 

at sluttkundens verdipapirforetak er registrert som KI (tjenesten utføres også av banker). 

Dette er selvsagt praktisk, men det reiser også visse problemstillinger ved at det gir 

verdipapirforetaket faktisk kontroll over kundens investorkonto. Rent teoretisk kan en se 

for seg en situasjon der en utro KI misbruker sin kompetanse og registrerer overføringer av 

finansielle instrumenter fra en investorkonto uten kundens aksept eller viten.47 Forholdet 

vil kunne utløse et erstatningskrav etter vprl. kap. 9, men det er like fullt en risiko i 

                                                

 
44 Lov av 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysning (tgl.) 
45 Bergo (2008) s. 327 
46 Enkelte unntak følger av forretningsvilkårenes punkt 4 
47 Bergo (2008) s. 309 
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systemet. Denne kan medføre at den som har fått de aktuelle verdipapirene registrert på sin 

investorkonto vil ha ekstingvert opprinnelig innehavers rett til disse etter vprl. § 7-1. 

 

VPS’ øvrige database er i motsetning til daglig journal, ikke åpen for brukerne. Systemet 

oppdateres sentralt med grunnlag i brukernes foretatte registreringer i daglig journal.48 

Denne delen av systemet består av ”utstederkonto” og ”investorkonto”. 

 

Hver utsteder av finansielle instrumenter som er registrert i VPS har en egen utstederkonto 

som er tilknyttet det enkelte finansielle instrumentet. På denne kontoen må for eksempel 

Statoil ASA, registrere sentrale instrumentspesifikasjoner vedrørende Statoil-aksjen (blant 

annet det totale antall som er utstedt av aksjen, antall eid av den enkelte aksjeeier osv.), jf. 

vprl. § 2-4 jf. VPS’ forretningsvilkår punkt 2.1.49 Slik har VPS alltid en detaljoversikt over 

de enkelte finansielle instrumentene som er registreringspliktige etter vprl. § 2-1. 

 

Før kunden kan kjøpe eller selge finansielle instrumenter gjennom VPS, må det etableres 

en investorkonto som all kommunikasjon med VPS tar utgangspunkt i, jf. vprl. § 6-2 første 

ledd. Investorkontoen opprettes av KI som VPS’ representant. Av VPS’ forretningsvilkår 

punkt 2.3 følger det at en investorkonto skal inneholde ”…opplysninger om Investors 

beholdning av Finansielle instrumenter, eventuelt del av beholdning dersom Investor har 

flere konti, Rettigheter i de Finansielle instrumentene…”. Det er altså på denne kontoen en 

opp- eller nedjustering av de  tidligere nevnte investorene A og B sin aksjehandel vil skje. 

Begrensede rettigheter og lignende kan for øvrig også registreres på investorkontoen. Ved 

hver enkelt bevegelse på investorkontoen utsteder VPS en endringsmelding til kunden, 

enten elektronisk eller per post, og i tillegg kan kunden også holde oppsyn med sin 

investorkonto ved at VPS tilbyr innsyn via internett. Det er på tidspunktet sluttkunden får 

                                                

 
48 Bergo (2008) s. 304 
49 For utfyllende krav, se forskrift om opplysninger i verdipapirregister.  
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registrert rettigheter til et finansielt instrumentet på sin investorkonto, at han som et 

utgangspunktet oppnår rettsvern overfor konkurrerende erverv og rettigheter, jf. vprl. § 7-1.  

 

3.5 Den praktiske gjennomføringen av verdipapiroppgjøret 

3.5.1 Innledning 

For å forstå på hvilket tidspunkt en sluttkunde oppnår rettsvern for sin handel ved 

registrering (eventuelt når han oppgir rettsvernet), og således ikke behøver å gjøre 

gjeldende at han har en eventuell separatistrett ved verdipapirforetakets konkurs, er det 

nødvendig å si noe om sammenhengen mellom VPS og verdipapiroppgjørssystemet (VPO). 

Som nevnt ovenfor reguleres den registreringsfunksjon VPS driver av vprl. Reglene som 

omhandler VPS’ drift av verdipapiroppgjørssystemet50 reguleres derimot av 

betalingssystemloven. VPS har konsesjon til å drive verdipapiroppgjørssystem etter  

betalingssystemloven § 1-2. I store trekk kan dette forklares som at i VPO regner VPS ut 

deltakernes51 posisjoner52 mot hverandre, dette gjelder både for verdipapirene og for 

betalingen av disse. Overføringen av verdipapirene skjer i VPS, mens det tilhørende 

                                                

 
50 Betalingssystemloven § 1-2 definerer verdipapiroppgjørssystemet som et system 

”…basert på felles regler for avregning, oppgjør eller overføring av finansielle instrumenter 

som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-2”. 
51 ”Deltakerne” omfatter ikke sluttkundene, men kun de institusjoner som omfattes av 

definisjonen i betalingssystemloven § 1-3 første ledd, deriblant verdipapirforetak i form av 

sin deltakelse i et verdipapiroppgjørssystem. 
52 I NOU 2000:10 punkt 6.4.3.1, utdypes dette som at ”nettooppgjøret fremkommer ved at 

to eller flere oppgjørsdeltakeres fordringsforhold motregnes slik at den enkelte 

oppgjørsdeltaker får en nettoposisjon i oppgjøret. Ettersom det er flere oppgjørsdeltakere 

hvis posisjoner nettes (motregnes) mot hverandre har prosessen fått betegnelsen 

’multilateral nettoavregning’”. 
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pengeoppgjøret skjer på nettobasis i Norges Bank.53 Systemene korresponderer ved at en 

har levering ved ytelse-mot-ytelse, såkalt ”Delivery versus Payment” (DvP) mellom 

deltakerne. Sluttkundene deltar imidlertid ikke i dette DvP-systemet. 

 

3.5.2 Handelstransaksjoner 

Normalt utføres handelstransaksjoner ved at en har en selger-megler-transaksjon, to like 

megler-megler-transaksjoner og til slutt en megler-kjøper-transaksjon som avslutter 

handelen. Det er imidlertid fast praksis for at kjøpende megler ved handelstransaksjoner 

ikke behøver å registrere det siste leddet i transaksjonskjeden, slik at verdipapirene kun 

overføres til verdipapirforetakets ”mellomregningskonto”. På denne måten minsker 

verdipapirforetaket sin oppgjørsrisiko.  

 

Handelstransaksjonen er en del av VPO-systemet, men det er kun transaksjonene mellom 

verdipapirforetakene som genererer et oppgjør i VPO, overføring av betaling og finansielle 

instrumenter mellom verdipapirforetakene og sluttkundene er ikke en del av VPO-systemet. 

Dette medfører at en har en situasjon der både selgende og kjøpende kunde vil ha levert fra 

seg henholdsvis verdipapirer og betaling for verdipapirene, men at de ikke vil være 

garantert å motta oppgjøret fra eget verdipapirforetak.54 Sluttkundene står altså utenfor 

VPO-systemet.  

 

3.5.3 Oppgjør av en handelstransaksjon i VPO 

Tar en utgangspunkt i S=T+3, vet vi allerede at på handelsdagen (S-3) inngår kundene 

handelen med sine verdipapirforetak, og at disse registrere handelen i VPS i henhold til 

vphl. § 10-7. Etter registrering matches de innmeldte handlene fortløpende i VPS. Når to 

                                                

 
53 Haare (2011) s. 227 
54 For følgene av slik oppgjørsrisiko ved verdipapirforetakets konkurs, se punkt 4.3 om 

sluttkundens separatistrett. 
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handler med samsvarende transaksjonsopplysninger er matchet, registreres handelen i 

VPO. En part kan fra og med matchingen ikke ensidig annullere handelen. Dette krever i 

tilfelle samtykke fra den annen part, og at annulleringen skjer før oppstarten av oppgjøret 

på siste mellomliggende dag (S-1), jf. VPO NOK punkt 8.12.  

 

Selv om handelen skulle bli matchet allerede på handelsdagen vil verdipapirene fortsatt 

befinne seg på selgende kundes investorkonto og således teknisk sett være disponible for 

kunden. Dette har en side til vphl. § 10-4, som fastslår at verdipapirforetak kun kan utføre 

handel med finansielle instrumenter som kunden ikke eier ”…dersom kunden har tilgang til 

de finansielle instrumentene og foretaket er sikret rettidig levering på avtaletidspunktet” 

(udekket short-salg). I utgangspunktet har verdipapirforetaket her en oppgjørsrisiko som 

følge av at selgende kunde fortsatt har faktisk tilgang til verdipapirene etter matching og 

dermed kan disponere over verdipapirene på en måte som ikke samsvarer med den av 

verdipapirforetaket inngåtte avtale. Eksempelvis kan kunden, på visse vilkår, selge de 

samme verdipapirer med kortere oppgjørsfrist til en annen kjøper, men love å skaffe nye 

innen låsing av den opprinnelige handelen.55 Slik disponering avskjæres imidlertid av de 

fleste verdipapirforetaks forretningsvilkår; selgende megler har dermed en avtalebasert 

ikke-rettsvernet rett til de verdipapirer handelen omfatter. På denne bakgrunn kan det 

hevdes at kunden i realiteten taper sin disposisjonsrett allerede ved matching. Desto mer vil 

dette være tilfellet om en tar i betraktning at kundens KI gjerne er tilknyttet hans 

verdipapirforetak. 

 

På de neste mellomliggende dagene (S-2 og S-1) står verdipapirene fortsatt på selgers 

investorkonto. I enkelte tilfeller oppdager VPS at en KI ikke har de nødvendige fullmakter 

eller lignende, dette rettes da opp. 

 

                                                

 
55 Bergo (2008) s. 334 
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Det er først fra kl. 20:00 på dag S-1 at ”rettighetsregisteret påbegynner kontrollen av om 

det er dekning for Rettighetene som meldes inn i forbindelse med oppgjøret”, jf. VPS’ 

forretningsvilkår punkt 7 tredje ledd, jf. vprl. § 7-1 fjerde ledd. Når dette er gjennomført 

mister selgende kunde også den tekniske disposisjonsretten over verdipapirene ved at de 

individualiseres og låses på hans investorkonto.56 Den påfølgende oppgjørsdagen (S) 

overføres verdipapirene fra selgers investorkonto til selgende meglers 

mellomregningskonto, fra selgende meglers mellomregningskonto til kjøpende meglers 

mellomregningskonto og til slutt fra kjøpende meglers mellomregningskonto til kjøpers 

investorkonto.  

 

Handler som ikke er matchet på oppgjørsdagen, og som det ikke er dekning for, forskyves i 

systemet i inntil 20 dager før de avvises.57 Matchede handler blir derimot liggende i 

systemet inntil de annulleres. Hvis den innmeldte oppgjørsdagen er passert og handelen 

ikke er matchet, kan parten kansellere handelen, mens det kun er den part som er utsatt for 

betalings- eller leveringsmislighold som kan annullere dersom handelen er matchet.58 

Kanselleringsretten innehar den skadelidende part i hele forskyvningsperioden under den 

forutsetning av at oppdraget ikke er gjort opp, jf. VPO NOK punk 8.12. Der en sentral 

motpart deltar i handelstransaksjonen er det imidlertid ikke anledning til ensidig 

kansellering.59  

 

3.5.4 ”Kjedede” transaksjoner 

I tillegg til at VPS tilbyr oppgjør av verdipapirhandler ved de ovenfor beskrevne 

handelstransaksjoner, der matchingen av handlene skjer uten at kjøper og selger har 

kunnskap om den andre parts oppgjørsdetaljer på forhånd, kan kundene også foreta såkalt 
                                                

 
56 NOU 2000:10 punkt 6.4.3.2 
57 VPS’ ”Brukerhåndbok for oppgjørsdeltakere”  (heretter Brukerhåndboken) punkt 5 
58 Se Brukerhåndboken punkt 5 for nærmere vilkår. 
59 Brukerhåndboken punkt 4 
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”kjedede” handelstransaksjoner. Selger angir ved registrering av handelen at verdipapirene 

skal overføres fra  ”…en bestemt selgerkonto over angitte mellomregningskonto til en 

bestemt kjøperkonto”.60 At handelen er ”kjedet” innebærer at oppgjør av et salg kun 

fullføres dersom det kjøp salget er kjedet til gjennomføres i det samme oppgjøret. Av de 

deltakende partene er det kun selger av verdipapirer som kan ”kjede” et salg til en kjøper, 

og dersom en av partene i oppgjøret ikke skulle ha dekning, vil transaksjonen utsettes til 

neste oppgjør.61 Slike ”kjedede” oppgjør følger den samme fremgangsmåten som de 

”vanlige” handelstransaksjonene som ikke er låst i en slik kjede, jf. ovenfor, og 

rettsvernsvirkningene er de samme. Det er heller ikke gitt at kundene kjenner hverandre 

dersom verdipapirforetaket representerer både kjøper og selger.  

 

3.5.5 Prioritering av transaksjoner ved manglende dekning 

Spørsmålet om hvilke transaksjoner som skal prioriteres der det er manglende dekning62 for 

de registrerte ordrene, omtales gjerne som oppfyllelsesspørsmålet. For å skille 

problemstillingen fra rettsvernsspørsmålet benytter forarbeidene det eksempel at en 

bilselger som har solgt samme bil to ganger, vil kunne velge hvilken av partene han 

misligholder overfor. Dette sammenlignes med oppfyllelsesspørsmålet ved at en av ”dem 

får prioritet til oppfyllelse”. Rettsvern får derimot den som først får bilen overlevert og 

således avskjærer den andre kjøpers rett.63  

 

                                                

 
60 Bergo (2008) s. 335 
61 Brukerhåndboken punkt 8 
62 VPS-systemet tilbyr på visse vilkår låneordninger hvis det ikke er dekning for en 

deltakers ordre ved handel av aksjer, se Brukerhåndboken punkt 10. Prioriteringsreglene vil 

først gjøre seg gjeldende dersom låneordningen ikke kan avhjelpe deltakerens manglende 

dekningen.  
63 Ot.prp.nr 39 (2001-2002) punkt 11.2 
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For de normale handelstransaksjoner følger prioriteringen i VPS av VPO NOK punkt 8.4. 

Der fremgår det at i de tilfeller det er underdekning på en mellomregningskonto, prioriteres 

først de ordrene som er forskjøvet, og deretter de største ordrene. Herav følger at det ikke 

er noen direkte tilknytning mellom partene som deltar i en ordinær handelstransaksjon.64 

Eksempelvis vil det avhenge av transaksjonens prioritet om en kjøpende kunde får overført 

verdipapirer på innmeldt oppgjørsdag. Det er altså ikke en forbindelse mellom 

overføringen fra selgende megler til kjøpende megler, overføringen avhenger av 

prioriteringen.65 Dersom en ”kjedet” transaksjon ikke kan gjøres opp på grunn av 

underdekning hos den ene part, utsettes både salg og kjøp.66 

 

For selgende kunde vil ikke prioriteringsreglene ha direkte konsekvenser hva gjelder 

rettsvernet. Ved dekningskontrollen, som prioriteringsreglene tar utgangspunkt i, står 

fortsatt verdipapirene på selgers investorkonto, og resultatet av kontrollen vil ikke kunne 

medføre noen større oppgjørsrisiko for kunden enn hva han allerede tar. For kjøpende 

kunde som ikke får gjennomført sin ordre på oppgjørsdagen, som følge av manglende 

dekning på selgers mellomregningskonto og ugunstig prioritering, kan imidlertid risikoen 

for at kundens midler sammenblandes med andres øke dersom verdipapirforetaket i påvente 

av oppgjøret i VPO har overført kundens betaling til sin oppgjørskonto. Kjøpende kunde 

vil i slike tilfeller utsettes for en forlenget oppgjørsrisiko.  

 

3.5.6 Partenes oppgjørsrisiko ved verdipapiroppgjøret 

At selgende kunde har verdipapirene på sin konto helt fram til kvelden på dag S1 av 

handelstransaksjonen, er naturligvis av betydning for hans rettssikkerhet i forhold til en 

eventuell konkurs hos et av de andre leddene i handelstransaksjonen. Selv som selgende 

kunde skulle ha sin separatistrett til verdipapirene, eller salgssummen, i behold også etter 
                                                

 
64 Bergo (1990) s. 12 
65 Bergo (1990) s. 13 
66 Brukerhåndboken punkt 8 
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overføringstidspunktet, gir det en større trygghet å være i besittelse av verdipapirene. At 

reglene er lagt opp på denne måten ved handelstransaksjoner, medfører på den annen side 

at selgende megler ikke har rettsvern til de aktuelle verdipapirene selv når avtalen med 

selgende kunde er inngått og handelen er matchet. Selgende megler vil således ha 

”oppgjørsrisikoen”  dersom selgende kunde skulle gå konkurs eller om det skulle tas 

kreditorbeslag i verdipapirene før de låses på investorkontoen den siste mellomliggende 

dag.67 En kan kanskje betrakte dette som et rettferdig utslag av at det ved oppgjøret i VPO 

kun er koordinert DvP mellom verdipapirforetakene – selgende og kjøpende kunde vil på 

hver sin side henholdsvis ha oppgjørsrisikoen overfor verdipapirforetaket med tanke på 

salgssum og verdipapirer. 

 

For selgende og kjøpende kunde foretas altså registreringene på deres investorkonto. 

Overføringene til og fra verdipapirforetakene skjer på egne ”mellomregningskonti” som 

meglerne disponerer. Mellomregningskontoene inngår på denne måten i VPS-systemet, 

men disse er ikke ment å fungere som oppbevaringskonti.68 Det normale er derfor at 

verdipapirene først overføres til mellomregningskontoene på selve oppgjørsdagen, og at 

verdipapirforetakene deretter overfører verdipapirene til kundens investorkonto. At det som 

en følge av bruken av slike mellomregningskonti kan oppstå en oppgjørsrisiko for 

sluttkunden er imidlertid utvilsomt. Som nevnt, vil ikke kjøpende kunde få overført 

verdipapirene direkte til sin investorkonto dersom kjøpende megler unnlater å registrere 

megler-kjøper-transaksjonen. Verdipapirene blir da stående på mellomregningskontoen 

inntil videre. Desto lengre tid verdipapirene befinner seg på verdipapirforetakets 

mellomregningskonto, desto større blir oppgjørsrisikoen for kjøper.  

 

Videre er registrering av handelen i daglig journal etter vphl. § 10-7 og den påfølgende 

matchingen av betydning for partenes oppgjørsrisiko. Betalingssystemloven § 4-2 første 

                                                

 
67 Bergo (2008) s. 333 
68 Bergo (2008) s. 328 
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ledd fastslår at ”avtaler om avregning og oppgjør kan gjøres gjeldende etter sitt innhold 

selv om det innledes insolvensbehandling hos en deltaker [verdipapirforetak] i det aktuelle 

systemet…når oppdraget er lagt inn i systemet før det er innledet insolvensbehandling”. 

Etter VPO NOK punkt 8.12 første ledd i.f., er en handelstransaksjonen lagt inn i VPO når 

den er matchet, jf. betalingssystemloven § 4-2 annet ledd. Ordren kan fra da av ikke 

reverseres av tredjeparter som eksempelvis verdipapirforetakets konkursbo. Dette betyr 

imidlertid ikke at kjøper er sikret levering av verdipapirene, da oppgjør av den matchede 

handelen avhenger av om det er dekning for deltakernes transaksjoner. Hvis det er dekning 

for transaksjonene, vil både kjøpende og selgende kunde være skjermet fra at en konkurs 

hos et av de medvirkende verdipapirforetakene får noen konsekvenser for deres kjøps- og 

salgsoppdrag. 

 

Hva gjelder sluttkundenes oppgjørsrisiko i forhold til hverandre, er selgende og kjøpende 

kunde beskyttet mot at en konkurs hos den ene kan få særlige konsekvenser ved at VPO 

opererer med DvP. Selv om dette systemet kun koordinerer et samtidig oppgjør mellom 

verdipapirforetakene, vil den sikringseffekten som ligger i dette også komme sluttkundene 

til gode; en kjøpende kunde vil ikke kunne oppleve at hans megler har betalt for 

verdipapirer uten samtidig å motta disse fra selgende megler, og vice versa.  

 

Til sist nevnes betydningen av at transaksjonen er ”kjedet” da dette vil kunne ha noe 

forskjellige konsekvens i forhold til levering av verdipapirene for sluttkundene. Ved låsing 

av handelstransaksjonen på dag S-1 hevder gjerne VPS at verdipapirene ”tilhører” VPS på 

grunn av at partene da mister rådigheten over transaksjonen. Dette medfører at de partene 

som opprinnelig deltok i handelen, ikke lengre er å betrakte som parter i handelen. Følgen 

av dette er at en forsinket levering fra en selger i prinsippet kan berøre enhver kjøper av 

likeartede verdipapirene med samme oppgjørsdag. Kjøpere i ”kjedede” transaksjoner vil i 
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utgangspunktet69 ikke berøres da disse er garantert levering så lenge deres forutbestemte 

selger har dekning for den aktuelle transaksjonen. 

 

3.6 Rettsvernsvirkninger ved registrering av finansielle instrumenter i VPS 

De rettsvirkninger som følger av registrering i VPS er fastsatt i vprl. kap. 7 samt i VPS’ 

forretningsvilkår. Forholdet til tredjepersoner reguleres av vprl. § 7-1, der registerets 

negative troverdighet stadfestes ved at en rettighet som er registrert på en investorkonto i 

VPS, som hovedregel går foran rettigheter som ikke er registrert samt senere registrerte 

erverv. Unntak i forbindelse med ond tro følger av annet ledd. Ekstinksjon ved registrering 

gjelder for samtlige rettighetstyper og regelen baserer seg på klokkeslettsprioritet. 

Utleggstaker og konkursbo ekstingverer altså ikke konkurrerende omsetningserververs 

rettighet til det finansielle instrumentet, slik tilfellet eksempelvis er ved samme dags 

registrering i tgl. § 20 annet ledd. En tilsvarende ekstinksjon av omsetningserververs rett 

ville ikke harmonisere med finalitetsdirektivet, da det hadde umuliggjort 

verdipapirmarkedets behov for å kunne gjennomføre løpende registreringer av overføringer 

samt flere oppgjør om dagen.70 En regel om konkursboets etterfølgende ekstinksjon ville 

bli umulig ved at konkurrerende omsetningserverver allerede kunne ha solgt det finansielle 

instrumentet på det tidspunkt konkursen ble registrert i registeret. Slik ekstinksjon ville 

ikke bare ha vært svært upraktisk, men sluttkundens rettsvern ville også blitt skadelidende. 

En utleggstaker med rettsvern etter vprl. § 7-1 jf. panteloven71 § 5-7 sjette ledd, skal 

imidlertid være klar over at utlegget kan måtte stå tilbake for konkursboet etter reglene i 

deknl. § 5-8, jf. § 5-10.72 I kapittelets øvrige bestemmelser, jf. §§ 7-2 til 7-5, reguleres 

                                                

 
69 VPS-systemet søker optimal dekningsgrad, og her kan også kjedesituasjonen komme inn 

i bildet.  
70 NOU 2000:10 punkt 18.3.2.2 
71 Lov av 8. februar 1980 nr. 2 om pant 
72 Falkanger (2007) s. 660 
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forholdet til avhenderens hjemmelsmann, ugyldighetsinnsigelser, frigjørende betalinger 

samt rettsvernsvirkninger ved bruk av forvalterkonto. 

 

Som en følge av de alternative transaksjonstypenes forskjellige karakter, er det overlatt til 

registeret å fastsette regler for når en rettighet anses for å være registrert, og således fra 

hvilket tidspunkt den vil ha rettsvernsvirkninger i forhold til konkurrerende tredjeparter, jf. 

vprl. § 7-1 fjerde ledd.73 For handelstransaksjoner følger som sagt regelen av VPS’ 

forretningsvilkår punkt 7 tredje ledd, som fastslår at en handelstransaksjon først anses for å 

være registrert etter kl. 20:00 på dag S-1. 

 

Med tanke på at en handelstransaksjon består av flere ledd, der hvert enkelt ledd registreres 

som en overføring av et visst antall verdipapirnummer i VPS’ daglige journal, er det 

imidlertid også av betydning å fastslå hvilket tidspunkt som gir rettsvernsvirkninger for den 

enkelte transaksjon.74 Spørsmålet ble diskutert i forarbeidene og en fant det naturlig å anse 

hver transaksjon som en selvstendig transaksjon, og at hvert enkelt ledd således skal regnes 

som separate omsetningsledd. Det uttales videre at ”…den konkurrerende erververen i 

forhold til f.eks avhenderens konkursbo vil således i første omgang være avhenders 

megler”.75 Ved handelstransaksjoner inntrer dermed selgende meglers rettsvern når 

verdipapirene låses på siste mellomliggende dag, kjøpende meglers rettsvern når de deretter 

overføres til hans mellomregningskonto, mens sluttkundens rettsvern inntrer når 

verdipapirene registreres på dennes investorkonto.  

 

Det kan forøvrig diskuteres om det er godt nok begrunnet at en handelstransaksjon først 

anses for registrert i VPS kvelden på dag S-1. Ved at vprl. § 7-1 viser til VPS’ regelverk er 

regelen for så vidt klar nok, men de lege ferenda kan det nok argumenteres for et tidligere 

                                                

 
73 Ot.prp.nr 39 (2001-2002) punkt 11.3 og Torvund, note 29 
74 Bergo (2008) s. 327 
75 Ot.prp.nr 39 (2001-2002) punkt 11.3 
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registreringstidspunkt. For det første følger det av vprl. § 3-1 at VPS ikke har monopol på 

virksomhet som verdipapirregister. Den omstendighet at det overlates til de ulike registrene 

å fastsette nærmere regler om prioritering, kan medføre at markedet vil oppleve situasjonen 

som uoversiktlig.76 Ved etablering av et nytt register må en nok derfor anta at 

Finansdepartementet ikke vil godkjenne regler som fraviker fra de allerede etablerte, jf. 

vprl. § 7-1 fjerde ledd i.f. Videre argumenterer Bergo for at verdipapirforetakene kan kreve 

å få registrert transaksjonene i VPS allerede fra journalinnføringen (S+3), og viser i den 

sammenheng blant annet til at verken vprl. eller VPS’ forretningsvilkår regulerer 

spørsmålet.77 Dersom dette tillates vil selgende kunde miste sin disposisjonsrett over 

verdipapirene allerede fra S+3, mens oppgjørsrisikoen for verdipapirforetaket reduseres 

betraktelig.  

 

3.7   Den sentrale motparts funksjon i verdipapiroppgjøret 

Virksomhet som sentral motpart reguleres av vphl. kap. 13., men suppleres av enkelte 

bestemmelser i betalingssystemloven, særskilt kap. 4. Betalingssystemloven § 4-2, som 

etter § 4-1 første ledd gjelder for verdipapiroppgjørssystemer, rekker som sagt ikke lengre 

enn til å verne om en matchet ordre, ved at den ikke garanterer for oppfyllelsen av ordren 

for det tilfelle at det ikke er dekning for transaksjonen. Dette gjør imidlertid den sentrale 

motparten ved at den påtar seg motpartsrisikoen78 i VPO-oppgjøret. Vphl. § 2-6 fastslår at 
                                                

 
76 Ot.prp.nr 39 (2001-2002) punkt 11.3 
77 Bergo (2008) s. 334 
78 I St.meld. nr 15 (2010-2011) s. 131, defineres motpartsrisiko som ”…risikoen for tap 

som følge av at en kontraktsmotpart ikke oppfyller sine juridiske forpliktelser. 

Motpartsrisiko oppstår blant annet ved inngåelse av ikke-børsnoterte derivatkontrakter og i 

forbindelse med oppgjør av verdipapir-handler.” Videre heter det at det er en flytende 

overgang til kredittrisiko, som er ”…risikoen for tap som følge av at en utsteder av et 

verdipapir eller en motpart i en verdipapirhandel ikke oppfyller sine juridiske forpliktelser, 

for eksempel som følge av konkurs”. 
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en sentral motpart79 driver oppgjørsvirksomhet ”…som består i å tre inn som part eller på 

annen måte garantere for oppfyllelse av avtaler som gjelder handel med finansielle 

instrumenter som nevnt i § 2-2 og forpliktelser vedrørende lån av finansielle instrumenter”.  

 

Dersom det ikke er dekning på noen av deltakernes mellomregningskonti, vil den sentrale 

motpart tre inn og oppfylle i henhold til avtalen. For sluttkunden vil dette være en sikkerhet 

ved at han ikke er avhengig av at det er den matchede motparten som oppfyller. Selv om 

handelen ikke vil falle i systemet hvis den matchede motparten skulle ha underdekning, kan 

handelen bli forsinket dersom det ikke umiddelbart er mulig å avhjelpe underdekningen. 

Rent teknisk skjer dette ved at den sentrale motparten (Oslo Clearing ASA) deltar i VPOs 

låneordning. Dersom det ikke lykkes å låne inn verdipapirene, følger det av Oslo Clearing 

sine forretningsvilkår80 at den part som ikke har fått fullt oppgjør innen den fjerde dagen 

etter opprinnelig oppgjørsdag, kan kreve at Oslo Clearing initierer en ”buy-in”. Den 

misligholdende part må da levere innen tre dager. Hvis ikke utfører Oslo Clearing en ”buy-

in” i markedet på den misligholdende partens vegne. Forutsatt at verdipapirene er 

tilgjengelige i markedet, vil kjøpende kunde kunne oppleve å først motta verdipapirene syv 

dager etter opprinnelig oppgjørsdag. Dersom kjøper i mellomtiden har gått glipp av en 

kursoppgang, kan han kreve denne kompensert. 

 

Samtidig med den sentrale motparts inntreden brytes den opprinnelige kontakten mellom 

selgende og kjøpende megler.81 Dette gjør at en handelstransaksjon som involverer en 

sentral motpart vil se slik ut:  

 

Selgende kunde – Selgende megler – Sentral motpart – Kjøpende megler – Kjøpende kunde 

                                                

 
79 Betegnes også som oppgjørssentral eller clearingsentral. Selve oppgjørsfunksjonen kalles 

gjerne ”clearing”. 
80 ”Regulation 6.2 – Settlement in the equity segment” punkt 6 
81 Myklebust (2011) s. 70 
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Clearingplikten er foreløpig kun lovfestet for verdipapirforetakenes handel med derivater82 

notert på regulert marked83, jf. § 10-8. Som en konsekvens av de store posisjonene 

finansinstitusjoner ved finanskrisens begynnelse hadde mot hverandre i ”over-the-counter”-

derivater – derivater som ikke handles på det åpne marked, og som det ikke eksisterer noen 

reell oversikt over – er EU nå i sluttfasen av vedtagelsen av en forordning84, som etter 

gjennomføring i norsk rett også vil gjøre handel med  slike derivater clearingpliktige.  

 

Til tross for at clearingplikten kun er lovfestet for noterte derivater, innførte Oslo Clearing 

ASA i samarbeid med VPS fra juni 2010 regler som gjør at selskapet opererer som sentral 

motpart også ved handel av aksjer, egenkapitalbevis og ETFer handlet på Oslo Børs samt 

aksjer handlet på Oslo Axess. All handel med slike instrumenter på nevnte markedsplasser 

er altså clearingpliktig.  

 

Rettsvernsvirkninger inntrer for transaksjoner som gjøres opp av sentral motpart på samme 

måte som ved transaksjoner som ikke cleares, ved at rettsvern oppnås ved registrering etter 

vprl. § 7-1. Hva gjelder derivater skiller imidlertid disse seg ifra aksjehandel ved at de ikke 

inngår i sekundærmarkedet, de skifter ikke eiere. Konsekvensen av dette er at registrering 

med tanke på å oppnå rettsvern ikke vil være nødvendig for å forhindre 

                                                

 
82 For lovgivers definisjon av derivater, se vphl. § 2-2, femte ledd. En har i dag tre sentrale 

motparter for handel med derivater i Norge: Oslo Clearing, Nord Pool Clearing og NOS 

Clearing. 
83 ”Regulert marked” reguleres av Lov av 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder 

(børsloven) og er i denne sammenheng først og fremst en børs som ”…beslutter opptak til 

handel av finansielle instrumenter på markedet…[og]…som legger til rette for regelmessig 

omsetning av noterte instrumenter…” jf. § 3 annet jf. første ledd, jf. vphl. § 2-3 tredje ledd. 
84 European Market Infrastructures Regulation 
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rettsvernskollisjoner.85 At handelen går via sentral motpart, har for sluttkunden dermed 

begrenset betydning. Det reduserer først og fremst verdipapirforetakets motpartsrisiko. En 

kjøpende kunde som har inngitt en kjøpsordre av en aksje til sitt verdipapirforetak, vil 

fortsatt ha en oppgjørsrisiko i forhold til verdipapirforetaket hvis dette ikke har angitt 

megler-kjøper-transaksjonen. Det er derimot en forskjell fra handler som ikke cleares at 

dellevering aksepteres ved handler med sentral motpart.86 Det er også grunn til å peke på at 

ved handel via sentral motpart kan en ikke avtale en kortere oppgjørsperiode enn S=T+3.87 

For sluttkunden kan oppgjørsperioden slik sett få negative konsekvenser ved at han ikke 

kan basere seg på et raskere oppgjør.  

 

3.8 Om verdipapirforetakets mellommannsrolle 

3.8.1 Forholdet til kommisjonsloven 

For å forstå de rettsregler som kommer til anvendelse videre i avhandlingen, er det 

nødvendig å rettslig plassere verdipapirforetakets rolle ved gjennomføringen av en handel 

med et finansielt instrument. Ved at det bidrar til en sammenføyning av kjøps- og 

salgsinteresser, betegnes gjerne verdipapirforetakets involveringen i en handel som en 

mellommannsrolle.88 Dette skyldes at ansvaret verdipapirforetaket påtar seg ved det 

beskrevne verdipapiroppgjøret, har store likheter med klassisk kommisjonshandel.  

 

Etter vphl. § 12-1 skal verdipapirforetaket utføre ordre på vegne av en kunde, men i sitt 

eget navn, jf. § 2-1 første ledd nr. 2. Både dette, og forholdet til fortjeneste og tap er det 

samme som i kml. § 4, ved at verdipapirforetaket ikke er ansvarlig for eventuelle tap som 

måtte oppstå i den tid det tar å utføre oppdraget: kursrisikoen ved kjøp av finansielle 

                                                

 
85 Bergo (2008) s. 344 
86 Brukerhåndboken punkt 3 
87 Brukerhåndboken punkt 5 
88 Myklebust (2011) s. 214 
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instrumenter med fluktuerende verdi tilfaller altså kunden. Verdipapirforetaket påtar seg 

imidlertid ansvar både overfor kunden (kommittenten) og motparten for oppfyllelse av 

handelen, det har motpartsrisiko ved en av partenes konkurs, jf. § 12-1 annet punktum. Ved 

en handelstransaksjon vil motparten være den sluttkunden som selgende kundes handel 

matches imot. At verdipapirforetaket har ansvar overfor motparten er likt som ved den 

klassiske kommisjonshandel, jf. kml. § 56, men at det også har ansvar overfor egen kunde 

(sml. kommittenten), er ulikt.89  

 

På bakgrunn av ovennevnte og alminnelig bransjepraksis, er den generelle oppfatningen at 

verdipapirforetakenes utførelse av spothandel90 er preget av mellommannsvirksomhet, jf. 

vphl. § 12-1 jf. § 2-1 første ledd nr. 2 og ikke av egenhandel, jf. vphl. § 2-1 førsteledd nr. 

3.91 I forhold til konkursboets beslagsrett uttrykker Dr. Juris Rune Sæbø dette slik:   

 
”I lys av normalsituasjonen kan det tvert imot [rettspraksis92 har normalt oppstilt et klarhetskrav til 

avtalen for å godta at det foreligger et kommisjonsforhold] hevdes at det – i alle fall etter 

omstendighetene – bør konstateres noenlunde klare holdepunkter for at det ikke er tale om 

mellommannsforhold ved avtaler mellom verdipapirforetak og dets kunder, for å legge dette til 

grunn ved vurderingen av verdipapirforetakets beslagsrett.”93  

 

Dette medfører at der verdipapirforetaket har handlet for kundens regning og risiko 

(mellommannsvirksomhet) omfattes handelen av oppfyllelsesansvaret i vphl. § 12-1 samt at 

kundene i utgangspunktet vil ha separatistrett til de finansielle instrumentene 

                                                

 
89 Bergo, note 263 
90 Spothandel defineres gjerne som handel i aksjer, obligasjoner, grunnfondsbevis og 

sertifikater. For derivatstrukturerte handler er dette ikke nødvendigvis tilfellet. En nærmere 

redegjørelse følger i punkt 4.4 
91 Se Andenæs (2009) s. 171, Bergo (2008) s. 319 og Sæbø (2008)a s. 3 
92 Se Rt. 1985 s. 309 s. 316 flg. 
93 Sæbø (2008)a s. 4 
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verdipapirforetaket har kjøpt, se henholdsvis kml. § 53 og deknl. § 2-2. En nærmere 

redegjørelse av kundenes separatistrett følger i punkt 4.2 og 4.3. 

 

Tidligere omfattet kommisjonsloven også verdipapirer, og i forarbeidene94 til 

verdipapirhandelloven av 1985 forutsatte man en analogisk anvendelse blant annet av 

prinsippene om forholdet til tredjemann som følger av kml. §§ 53 flg. Någjeldende vphl. 

inneholder ikke andre kommisjonsrettslige regler enn §§ 9-11 tredje og fjerde ledd og 12-1. 

I juridisk teori95 går en derfor ut ifra at analogiske anvendelse av kml.’s mest generelle 

prinsipper om forholdet til tredjemann fortsatt må gjelde for vphl. – i denne sammenheng, 

verdipapirforetakets konkursbo.  

 

3.8.2 Om selve avtaleforholdet mellom sluttkunden og verdipapirforetaket 

De oppfyllelsesplikter partene har overfor hverandre etter vphl. §§ 12-1 og 12-2 oppstår 

først fra det tidspunkt handelen matches i VPS-systemet og således betraktes som ”utført” 

etter vphl. § 12-1. Norges Fondsmeglerforbund sin standard96 for verdipapirforetaks 

forretningsvilkår, regulerer avtaleforholdet mellom sluttkunden og verdipapirforetaket 

nærmere. Standarden gjelder både før og etter verdipapirforetaket får oppgjørsansvar etter 

§ 12-1.  

 

Utgangspunktet etter standardens punkt 7 er at en ordre som ikke er utført bortfaller etter 

oppdragsdagen eller det tidspunkt det regulerte markedet ordren er lagt inn på stenger. Så 

lenge ordren ikke er utført kan den tilbakekalles av kunden. Med andre ord kan kunden gå 

                                                

 
94 NOU 1978:42 s. 135 
95 Se Andenæs (2009) s. 171 og Bergo (2008) s. 319. Hov (2002) s. 381 er imidlertid 

negativ til en slik analogisk anvendelse. 
96 Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom 

verdipapirforetak. 
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ifra handelen dersom den ikke er matchet ved stenging av det regulerte marked på 

oppdragsdagen. 

 

Hvis handelen har blitt matchet, men ikke blir oppgjort på den innmeldte oppgjørsdagen, er 

utgangspunktet etter vphl. § 12-4 at kunde er i sin fulle rett til å avbryte 

verdipapirforetakets oppdrag så lenge han har ytet sin del. Dette betinger at motparten (her 

verdipapirforetaket) ikke har levert og heller ikke er klar til å levere når forsinkelsen 

påberopes som grunnlag for heving.97  

 

Vphl. § 12-4 kan imidlertid avvikes ved ”avtale”. Av standardens punkt 10 følger det en 

presisering av kundens adgang til å heve avtalen. Så lenge kunden har ytet sin del, men 

ikke har mottatt de finansielle instrumentene på oppgjørsdagen, kan han heve avtalen. 

Imidlertid vil slik heving bli virkningsløs dersom foretaket oppfyller i henhold til avtalen 

innen to børsdager etter at det mottok  hevingserklæringen. Og om kunden på avtalt 

oppgjørsdag kun har mottatt dellevering, vil kunden ikke kunne heve avtalen hvis han ikke 

har tatt uttrykkelig forbehold om full levering. 

 

Hva gjelder avtaleforholdet mellom sluttkunden og verdipapirforetaket ved utførelse av 

ordre, er det også grunn til å peke på den generelle lojalitetsplikten som verdipapirforetaket 

har overfor kunden. Prinsippet kommer blant annet til uttrykk i vphl. §§ 10-12 og 12-2 og i 

kml. § 7 første punktum.  

 

                                                

 
97 Michaelsen, note 329 
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4 Sluttkundens rettsvern ved verdipapirforetakets konkurs 

4.1 Innledning 

At et verdipapirforetak kan gå konkurs har for flere blitt en kostbar realitet. Når foretakets 

økonomiske problemer blir kjent i markedet, vil det raskt oppleve at antall transaksjoner 

synker og at kundene forsvinner til konkurrentene. Oppbud vil da raskt bli et uunngåelig 

faktum, og i slike situasjoner vil foretakets kunder – i vår sammenheng, kjøpere og selgere 

av finansielle instrumenter – naturligvis være opptatt av å sikre sine aktiva. Utgangspunktet 

er at registrering på kundens investorkonto er avgjørende for rettsvernet, jf. vprl. § 7-1. Ved 

behandling av rettsvernsspørsmålet må det imidlertid skilles mellom de situasjoner der 

kunden har inngått en avtale med verdipapirforetaket og fortsatt er i besittelse av sin ytelse, 

og de situasjoner der kunden allerede har overgitt sin ytelse når konkurs åpnes. Ved 

førstnevnte situasjonen vil kundens stansingsrett overfor verdipapirforetaket være den 

aktuelle sikringsmuligheten, mens kunden ved sistnevnte situasjon vil være avhengig av å 

kunne påberope rettsvern i form av separatistrett til de finansielle instrumentene.  

 

Den foretrukne situasjonen vil være at kunden fortsatt har en mulighet til å stanse 

overføringen til verdipapirforetaket, enten dette gjelder verdipapirer eller betaling for slike. 

Er dette tidspunktet passert, vil kunden i større grad være prisgitt om den måten 

verdipapirforetaket er drevet på før konkursen kan karakteriseres som ryddig, slik at 

kunden har sin separatistrett i behold. 

 

Årsaken til dette er at kunder av verdipapirforetak ikke i like stor grad som bankkunder er 

beskyttet for det tilfellet at foretaket skulle gå konkurs. Av lov om sikringsordninger for 

banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon m.v. av 

finansinstitusjoner § 4-2, følger det at det ikke kan åpnes konkurs i banker og 

forsikringsselskaper, men at de på visse vilkår kan avvikles under offentlig administrasjon. 

Hvis en bank settes under insolvensbehandling i form av offentlig administrasjon, vil 

kundene være sikret dekning for inntil to millioner kroner, jf. banksikringsloven § 2-5 

annet ledd. Til sammenligning kan et verdipapirforetak gå konkurs uten offentlig inngripen, 
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og kunder med utestående krav hos foretaket vil i utgangspunktet kun være berettiget 

dividende etter deknl., om de da ikke har sin separatistrett i behold. Dersom det ikke er 

midler i boet etter at de foranstående krav er dekket, vil enkelte krav være 

dekningsberettiget etter verdipapirforskriften § 9-32. Verdipapirforetakenes sikringsfond 

dekker i tilfellet kun kr 200 000 av tapet, jf. vphl. § 9-12 annet ledd, jf. 

verdipapirforskriften § 9-39 første ledd. Kunder med tap som skriver seg fra 

handelstransaksjoner omfattes imidlertid ikke av sikringsordningen, jf. 

verdipapirforskriften § 9-38.  

 

For kunden er det derfor avgjørende om han har rettsvern for sitt krav. Dersom kunden har 

slikt rettsvern, sier en gjerne at kunden har separatistrett. De aktuelle sikringsmuligheter vil 

i en slik situasjon enten være at kunden har en panterett med rettsvern i 

verdipapirforetakets formuesmasse, eller at vilkårene for å påberope seg separatistrett 

foreligger.98 For det overveiende antall kunder vil pant i foretakets formuesmasse tilhøre 

sjeldenhetene da dette ikke er hensiktsmessig ut ifra risikobetraktninger og praktiske 

hensyn. For profesjonelle kunder, jf. verdipapirforskriften § 10-2, viser bransjepraksis at 

pant i foretakets formuesmasse kan være aktuelt ved handel med derivater. Slikt pant 

forekommer imidlertid ikke ofte, og betinger nok at det dreier seg om en betydelig 

investering. Pant som sikkerhetsrett vil derfor ikke behandles nærmere. 

 

4.2 Sluttkundens stansingsrett 

4.2.1 Stansingsrettens rettslige grunnlag 

Dersom det åpnes konkurs99 hos et verdipapirforetak, er utgangspunktet i norsk rett at 

kunden kan holde tilbake sin ytelse eller hindre at denne overgis boet inntil en mottar 

                                                

 
98 Bergo (2008) s. 322 
99 Det er riktignok ikke et vilkår for å utøve stansingsretten at insolvens er inntrådt. 

Stansingsretten kan også utøves i de tilfeller der det skulle vise seg at skyldnerens 
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sikkerhet for motytelsen, jf. § deknl. § 7-2. Selv om VPS er et dematerialisert system der 

elektroniske overføringer er rettighetsbærende til underliggende finansielle instrumenter og 

at rettigheter til disse kommer til uttrykk ved registrering på investorkonti, avskjæres av 

den grunn ikke stansingsretten.100 At stansingsretten kommer til anvendelse for registrerte 

finansielle instrumenter, forutsettes også i teorien.101  

 

Stansingsretten er et utslag av det generelle prinsipp om ”ytelse mot ytelse”. Dette står noe 

i kontrast til at det ved vanlig verdipapirhandel som oftest er en forutsetning, og et utslag av 

VPO-systemet, at en som kunde ikke vil motta ytelsene samtidig. Dersom 

verdipapirforetaket ikke forskutterer betalingen, vil selgende kunde måtte vente på 

overføring fra Norges Bank på oppgjørsdagen, mens verdipapirene vil være indisponible 

for kunden fra kvelden på siste mellomliggende oppgjørsdag. Imidlertid fastslår deknl. § 7-

2 annet punktum, at kunden også kan stanse sin ytelse der det er ytet ”kreditt”. 

Stansingsretten omfatter således også verdipapirhandel ved handelstransaksjoner. At 

konkursboet kan tre inn i avtalen etter deknl. § 7-3 ved å stille sikkerhet for ytelsen, faller 

utenom den videre drøftelsen som kun vil omhandle kundens stansing- og hevingsrett etter 

deknl. § 7-2 jf. § 7-7.  

 

De følgende problemstillinger om stansingsrett etter deknl. § 7-2 må ikke forveksles med 

de avtalerettslige problemstillinger om partenes tilbakekall av et oppdrag etter avtalelovens 

kap. 1. Det vil for eksempel ikke være aktuelt å diskutere når et kjøpsoppdrag kan sies å ha 

kommet verdipapirforetaket til kunnskap ved de helautomatiserte datasystemene som ofte 

                                                                                                                                               

 

betalingsudyktighet kun er forbigående, jf. Andenæs (2009) s. 188. Vilkårene for å utøve 

stansingsrett etter deknl. § 7-2 drøftes ikke.  
100 Poulsen (2005) s. 625 
101 Andenæs (2009) s. 195 og Bergo (1990) s. 63 
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benyttes i verdipapirhandelen.102 I det følgende er utgangspunktet at partene allerede har 

inngått en rettslig forpliktende avtale. 

 

4.2.2 Når er verdipapirene overgitt fra selger til selgende megler 

Kundens stansings- og hevingsrett opphører i det tidspunktet ytelsen ”…blir overgitt til 

skyldneren eller dennes bo…” jf. deknl. § 7-2. Problemstillingen blir dermed når 

verdipapirene anses for å være overgitt verdipapirforetaket. Forutsetningen er at 

verdipapirforetaket, i kraft av å være kundens KI, har registrert en selger-megler-

transaksjon i den daglige journal før insolvensen inntrådte.  

 

En kunne stilt spørsmål om kunden ved å inngi en salgsordre til sin megler, mistet 

stansingsretten allerede ved KIs etterfølgende registrering av en selger-megler-transaksjon i 

den daglige journal.103 Eventuelt at dette skjedde fra og med den påfølgende matchingen, 

som etter Norges Fondsmeglerforbund sin standard forplikter kunden til å oppfylle avtalen 

hvis handelen matches i løpet av oppdragsdagen.104 Det er imidlertid et par innvendinger 

mot en slik rettsvirkning. Som nevnt i punkt 3.5.3 behøver ikke kunden å ha verdipapirene 

på sin investorkonto ved avtaleinngåelsen, jf. vphl. § 10-4, det holder at han har sikker 

tilgang til disse. Og dersom kunden skulle ha de aktuelle verdipapirene på sin 

investorkonto, følger det av forarbeidene105 at selger fortsatt kan avhende de samme 

verdipapirer til et annet verdipapirforetak med en kortere oppgjørsfrist – forutsatt at han 

skaffer til veie samme antall generiske verdipapirer før registeret starter dekningskontrollen 

av den opprinnelige avtalen. Som en følge av at selger har sin disposisjonsrett i behold også 

                                                

 
102 Torvund (2006) s. 164 
103 Bergo (2008) s. 333 
104 Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom 

verdipapirforetak punkt 7.2 
105 Ot.prp.nr 34 (2006-2007) punkt 7.12.7  
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etter KIs registrering, må det anses som klart at registrering av salgsordren på kundens 

investorkonto ikke har den rettsvirkning at stansingsretten avskjæres.  

 

Som beskrevet i punkt 3.5.3 ”låses” verdipapirene på selgers investorkonto kl. 20:00 på dag 

S-1, og verdipapirene anses fra da av for å være ”individualiserte”. Til tross for at 

verdipapirene fortsatt rent teknisk er oppført på selgers investorkonto har han ikke lengre 

sin disposisjonsrett i behold, og den matchede handelen kan ikke lengre annulleres, jf. VPO 

NOK punkt 8.12 annet avsnitt.106 Selgende kundes rettsvern i form av stansingsrett og 

hevingsrett overfor verdipapirforetaket er dermed tapt etter deknl. § 7-2 jf. § 7-7. Etter 

overgivelsestidspunktet er selgers alternativ å påberope separatistrett til verdipapirene eller 

til oppgjøret de genererer.  

 

Dersom en handel skulle falle etter at dekningskontrollen er utført, på grunn av at selgers 

KI ikke har registrert frigivelse av verdipapirene på selgers konto, vil selger ikke være 

berettiget til å uføre en form for utstrakt stansing. Det følger av VPO NOK punkt 8.11 at 

oppdrag som ikke kan gjøres opp i et oppgjør, forskyves til neste.  

 

4.2.3 Stansingsrettens forhold til KI som en del av konkursboet 

En problemstilling som teoretisk sett kan oppstå, foreligger der kunden fortsatt har sin 

stansingsrett i behold og ønsker å utøve denne, men der kundens KI også er del av det 

verdipapirforetaket som kunden søker å hindre at verdipapirene overføres til. I en slik 

situasjon kunne en tenke seg at KI ville være motvillig til å medvirke til stansingen i et 

forsøk på å forhindre konkurs ved å opprettholde driften. Selv om stansingsretten fortsatt er 

i behold kan kunden i utgangspunktet ikke få overstyret KIs beslutning da VPS’ 

forretningsvilkår ikke åpner for dette. Dette må kunne sies å være en svakhet ved systemet.  

 

                                                

 
106 Slik også Andenæs (2009) s. 195 
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4.2.4 Når er verdipapirene overgitt fra kjøpende megler til kjøper  

Den aktuelle problemstillingen er på hvilket tidspunkt verdipapirene anses for overgitt til 

kjøpende kunde, med den følge at kjøpende megler ikke lenger har sin stansingsrett i 

behold. Forutsetningen er også her at verdipapirforetaket går konkurs. Derimot kan det 

være uenighet om betalingen, eller at kjøpende kunde ennå ikke har betalt hele eller kun 

deler av kjøpesummen når verdipapirene overføres til hans investorkonto. Det påpekes at 

forskuttering fra verdipapirforetakets side tilhører sjeldenhetene og at det krever tillatelse 

da dette vil være å yte kreditt etter vphl. § 9-6. En kan tenke seg at det kan skje for gode og 

pålitelige kunder, for eksempel for å muliggjøre stemmerett der kunden selv ikke raskt nok 

kan skaffe tilgang til likvide midler for å gjennomføre kjøpet. Konkursboet vil da ønske å 

stanse overføringen av verdipapirene til kjøperen inntil denne yter sin del jf. kml. § 30. 

Vurderingen samsvarer for øvrig med det tidspunkt da verdipapirforetaket ikke lenger har 

sin tilbakeholdsrett i behold, jf. vphl. § 12-2.  

 

På kjøpersiden av en handelstransaksjon registrerer kjøpende megler en megler-megler-

transaksjon og en valgfri megler-kjøper-transaksjon. Dersom det registreres en megler-

kjøper-transaksjon, registreres samtidig investorkontoen som verdipapirene skal overføres 

til. Denne ”kjøpsregistreringen” kan ikke anses å ha andre rettsvirkninger enn at det er 

inngått en avtale mellom kjøper og kjøpende megler. Selv om handelen matches med en 

gang, befinner verdipapirene seg fremdeles på en ukjent selgers investorkonto. Antar en at 

verdipapirforetaket har registrert en megler-kjøper-transaksjon, og denne fortsatt ligger i 

systemet ved ”låsing” av verdipapirene på selgers konto, vil dette ha rettsvernsvirkninger 

for kjøper, forutsatt at det er dekning for transaksjonen. Dersom det ikke er dekning 

avhenger kjøpers rettsvern av prioriteringsreglene.107 Ved låsingen på dag S-1 ”tilhører” 

verdipapirene VPS og det vil gå automatikk i overføringen av verdipapirene til kjøpers 

investorkonto. I disse tilfellene vil med andre ord kjøpende meglers stansingsrett være 

avskåret allerede mens verdipapirene teknisk sett fortsatt står på selgende kundes 

                                                

 
107 Bergo (1990) s. 14 
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investorkonto, jf. deknl. § 7-2. Kjøper vil imidlertid først oppnå rettsvern ved registreringen 

av verdipapirene på investorkontoen den påfølgende oppgjørsdagen jf. vprl. § 7-1.  

 

Selv om det ovenfor ble forutsatt at kjøpende kunde fikk overført verdipapirene til sin 

investorkonto etter den inngitte kjøpsordren, har kjøpende megler flere muligheter til å 

hindre at verdipapirene overgis kunden. For det første krever ikke VPS at det foretas en 

megler-kjøper-registrering samtidig som handelen registreres i systemet. Kjøpende kunde 

er derfor ikke garantert å motta verdipapirene umiddelbart, som i eksemplet i forrige 

avsnitt. Hvis kjøpende megler ikke har registrert megler-kjøper-transaksjonen, overfører 

VPS verdipapirene til verdipapirforetakets mellomregningskonto. Og dersom kjøpende 

megler skulle ha registrert en megler-kjøper-transaksjon, kan han fjerne denne så lenge det 

skjer før dekningskontrollen påbegynner.108  

 

Videre er det normal praksis blant verdipapirforetak at en ikke handler verdipapirer for 

kunder som ikke har en egen bankkonto som verdipapirforetaket har disposisjonsrett eller 

fullmakt til, eventuelt må kunden betale på forhånd. På denne måten sikrer 

verdipapirforetaket seg effektivt mot at en kunde ikke har midler til å oppfylle kjøpsordren, 

ved at det til enhver tid vet hva kunden er i stand til å betale. En antesiperer med andre ord 

kundens mislighold, og handelen blir dermed aldri en realitet. Løsningen sondrer således 

ikke helt under ”stansingsrett”, den fungerer mer som en sikkerhet for verdipapirforetaket 

mot oppgjørsrisiko. 

 

Kjøpende megler har i tillegg mulighet til å registrere et forbehold i VPS for å forsikre seg 

at kunden betaler, jf. VPS ”Brukerhåndbok for oppgjørsdeltakere” punkt 7, jf. vprl. § 1-2. 

Ved et registrert forbehold vil VPS ikke overføre verdipapirene til kunden før forbeholdet 

er fjernet. Frem til dette skjer blir verdipapirene kun overført til den av kjøpende megler 

angitte konto, dette kan være en mellomregningskonto eller en oppgjørskonto. Dersom 

                                                

 
108 Bergo (1990) s. 70 
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forbeholdet fjernes før dekningskontrollen, overføres verdipapirene direkte til kjøpers 

investorkonto. Hvis forbeholdet først fjernes etter at dekningskontrollen har påbegynt, vil 

VPS automatisk generere en realtids overførsel i form av en konto-til-konto-overføring fra 

den aktuelle kontoen til kjøpers investorkonto.109 Verdipapirene vil i tilfelle først 

registreres på kjøpers investorkonto etter det siste oppgjøret på oppgjørsdagen. Kjøpende 

meglers tap av stansingsretten ved overføring av verdipapirene til kunden samt det 

tidspunkt kjøper oppnår rettsvern i form av registrering, er altså avhengig av når 

forbeholdet fjernes. 

 

Verken vprl. eller VPS’ forretningsvilkår inneholder bestemmelser som pålegger 

verdipapirforetaket å opplyse kunden om ovennevnte sikkerhetsforanstaltninger benyttes av 

kjøpende megler ved registrering av kjøpsordre i VPS. Dersom kjøpende megler har 

benyttet seg av slike foranstaltninger kan sluttkunden risikere at verdipapirene ikke 

overføres til hans investorkonto, til tross for at han har betalt. Etter forretningsvilkårene 

punkt 8.3 mottar kunden først melding fra VPS ved endring på investorkontoen (avhengig 

av avtalen med verdipapirforetaket vil dette også utstede en sluttseddel eller lignende 

rapport om tjenesten det har utført). Kunden blir derfor ikke oppmerksom på den 

manglende registreringen av verdipapirer på sin investorkonto før han i mangel av slik 

melding forstår at verdipapirene ikke er overført. Ved melding per post kan dette utgjøre 

noen dager. For det tilfellet at kunden har betalt, men verdipapirene ved 

verdipapirforetakets konkurs befinner seg på foretakets mellomregningskonto som en følge 

av at nevnte sikkerhetsforanstaltninger er benyttet, er det imidlertid klart at kjøpende kunde 

kan påberope separatistrett til verdipapirene, jf. nedenfor.  

 

I denne forbindelse nevnes også det tilfellet at verdipapirforetaket har forskuttert kundens 

betaling og overført verdipapirene til kundens investorkonto. Dersom foretaket ikke mottar 

oppgjøret på avtalt oppgjørsdag, anses kunden etter Norges Fondsmeglerforbunds standard 

                                                

 
109 Brukerhåndboken punkt 7 
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punkt 13 for ”…å ha frigitt de finansielle instrumentene eller å ha gitt fullmakt til slik 

frigivelse for gjennomføring av dekningssalget”. Verdipapirforetaket vil altså ha en slags 

forlenget sikkerhet, selv etter registrering på kjøpende kundes investorkonto. I motsetning 

til ovennevnte sikkerhetsforanstaltninger har imidlertid sluttkunden kjennskap til dette.  

 

4.3 Sluttkundens separatistrett 

4.3.1 Om boets beslagsrett 

Når det åpnes konkurs hos et verdipapirforetak etter konkursloven § 60 jf. § 61, vil 

bobestyrer måtte ta stilling til hvilke formuesgoder han kan ta dekning i. Hovedregelen om 

boets beslagsrett er deknl. § 2-2, som fastslår at boet har ”…rett til dekning i ethvert 

formuesgode som tilhører skyldneren på beslagstiden…”. Det følger motsetningsvis av 

bestemmelsen at det ikke kan tas beslag i formuesgoder som tilhører en tredjepart. En søker 

altså å avgrense beslagsretten overfor konkurrerende tredjepartsretter ved at det er det 

reelle eierforholdet som er avgjørende.110 Det første en må ta stilling til i denne 

sammenhengen er dermed hvorvidt verdipapirene er kjøpt for kundens regning og risiko, jf. 

deknl. § 2-2. Ettersom det foreløpig har vært en forutsetning at avtalerelasjonen mellom 

sluttkunden og verdipapirforetaket er ledd i en handelstransaksjon, legges dette til grunn og 

kunden anses derfor som den rettmessige eier av verdipapirene ved at verdipapirforetaket 

opptrer som mellommann.111  

 

                                                

 
110 Andenæs (2009) s. 156 
111 Det motsatte vil være å se det slik at verdipapirforetaket driver egenhandel ved at det 

har gått til innkjøp av finansielle instrumenter for egen regning og risiko uten å ha mottatt 

noen kjøpsordre, og at det deretter selger de finansielle instrumentene videre i markedet, jf. 

NOU 1995:1 s. 68. Hvis dette er tilfellet vil kundens separatistrett være betinget av en 

etterfølgende rettsakt, nemlig registrering etter vprl. § 7-1 første ledd.  
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Problemstillingen vil derfor være om kravene som stilles til sikring av kundens rettigheter 

er oppfylt, slik at separatistretten står seg overfor verdipapirforetakets konkursbo.112 Hvis 

så er tilfellet, har boet ikke rett til å beslaglegge aktiva som oppbevares av 

verdipapirforetaket, men som i realiteten tilhører verdipapirforetakets kunder, jf. kml. § 53 

og deknl. § 2-2. For disse formuesgodenes vedkommende kan da kunden heve avtalen etter 

deknl. § 7-7. Hva gjelder de finansielle instrumentene på kundens klientkonti, vil ikke 

fordringshaverne kunne påberope seg skyldnerens (verdipapirforetaket) legitimasjon selv 

om verdipapirforetaket opererer som KI for kundene sine – verdipapirene er registrert i 

kundens navn, jf. VPS’ forretningsvilkår punkt 2.3 annet ledd. 

 

Eksempler på typiske separatistkrav som er sikret mot boets beslagsrett vil være de aktiva 

som verdipapirforetaket etter vphl. § 9-11 tredje og fjerde ledd, er pliktig til å holde atskilt 

fra egne midler. Dersom atskillelsesplikten ikke er opprettholdt, eller verdipapirene står på 

verdipapirforetakets mellomregningskonto ved konkursåpningen, kan imidlertid 

situasjonen bli mer problematisk. En nærmere redegjørelse av dette samt av 

atskillelsesplikten følger nedenfor. 

 

4.3.2 Vilkår og forutsetninger for kundens separatistrett 

Spørsmålet om separatistrett til finansielle instrumenter vil kunne oppstå i situasjoner der 

skyldneren ved sin konkurs er i besittelse av aktiva som tilhører dennes rettsforgjenger, 

enten dette er betrodde eller innfordrede midler.113 I denne sammenhengen vil sluttkunden 

være å anse som verdipapirforetakets rettsforgjenger.  

 

For at separatistrett til penger skal foreligge, har en i praksis og teori oppstilt som 

kumulative vilkår at (1) skyldneren har en plikt til å holde pengene atskilt fra egne midler, 

                                                

 
112 Sæbø (2008)a s. 2 
113 Andenæs (2009) s. 175 



 45 

og (2) at skyldneren faktisk har opprettholdt atskillelsen fra mottagelsen av midlene og 

frem til konkursåpningen.114  

  

Som påpekt gjelder de ovennevnte vilkårene i utgangspunktet for penger. Ser en imidlertid 

hen til verdipapirforetakets plikt til blant annet å holde kunders aktiva atskilt fra egne, er 

det de samme vilkår som ligger til grunn for den lovfestede atskillelsesplikten for 

finansielle instrumenter.115 Som vi skal se avskjæres nødvendigvis ikke separatistretten til 

finansielle instrumenter av at de nevnte vilkårene brytes. Og selv om førstvoterende i Rt. 

1992 s. 1650 uttaler at det er et vilkår for separatistrett ved sammenblanding at ”…beløpet 

[sml. finansielle instrumenter] lar seg påvise - identifisere - blant debitors øvrige midler”, 

følger det av annen rettspraksis at heller ikke sammenblanding med skyldnerens midler 

uten videre medfører at kunden taper sitt separatistkrav i verdipapirforetakets konkursbo.116 

 

At de prinsipper separatistrett til penger i konkurs bygger på i stor grad er anvendelig for 

finansielle instrumenter, illustreres av at en gitt aksjebeholdning på en investorkonto vil 

fremstå lik som en gitt beholdning på en sparekonto.117 Likheten mellom penger og 

finansielle instrumenter – sett bort i fra det fysiske aspektet – er således stor. Hvert enkelt 

finansielt instrument har et verdipapirnummer etter ISIN-standarden118, men ved en 

eventuell sammenblanding av flere kunders likeartede verdipapirer, vil ISIN-nummeret 

ikke være til hjelp dersom verdipapirforetaket skulle ha en manko på 

mellomregningskontoen. ISIN-nummeret angir kun instrumentets art, og en vil derfor ikke 

være i stand til å se hvilke kunders verdipapirer som mangler. Slik sett er finansielle 

                                                

 
114 Se henholdsvis Rt. 1992 s. 1650, Andenæs (2009) s.176 og Haukaas (2009) s. 31 
115 Se etterfølgende punkt 4.3.3 
116 Se Sæbø (2008)a s. 11 og blant annet Rt. 1930 s. 463  
117 Torvund (2006) s. 168 
118 International Securities Identification Number. 
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instrumenter fullt ut fungible.119 Én aksje er altså ikke individualisert i større utstrekning 

enn at den kan spores til en viss grad som følge av sin generiske art. Dersom en person har 

pant i visse aksjer på en investorkonto, men disse likevel føres ut av denne, vil ikke 

rettighetene kunne følge verdipapirene all den tid disse er ikke-individualiserte.120  

 

4.3.3 Verdipapirforetakets plikt til å holde kundens aktiva atskilt fra egne 

For at et verdipapirforetak skal gis konsesjon, uavhengig av den investeringstjenesten det 

yter, gir vphl. § 9-11 en rekke krav som virksomheten må oppfylle i henhold til MiFID art. 

13. De aktuelle bestemmelsene i denne sammenhengen er tredje og fjerde ledd, som begge 

stiller krav til verdipapirforetakets behandling av henholdsvis kundenes finansielle 

instrumenter samt kundemidler. Bestemmelsene fastslår at verdipapirforetaket skal treffe 

”betryggende tiltak” for at det ikke skal skje en sammenblanding med verdipapirforetakets 

finansielle instrumenter og midler. Det følger av forarbeidene at dette skal forstås strengt 

ved at atskillelsesplikten i utgangspunktet er ufravikelig.121 På denne måten søker en å 

unngå situasjoner der verdipapirforetaket foretar handler med kundenes midler, men for sin 

egen regning, samt å hindre at det skjer en sammenblanding som kan medføre at ikke alle 

kundene får fullt oppgjør for sine utestående krav ved en konkurs.122 Dersom et 

verdipapirforetak oppbevarer enten kundens finansielle instrumenter eller dennes penger på 

egne konti, og dette ikke er en følge av verdipapirforetakets utestående krav mot kunden, 

vil kunden i utgangspunktet ha sin fulle separatistrett til i behold ved verdipapirforetakets 

konkurs. 

 
                                                

 
119 Poulsen (2005) s. 631 
120 Torvund (2006) s. 168. Risikoen for dette begrenses for så vidt av Brukerhåndboken 

punkt 12.1, som regulerer tilfeller der en handel blir lagt inn mot konti hvor det ligger en 

rettighet. 
121 NOU 2006:3 s. 78  
122 NOU 2006:3 s. 78 
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Verken tredje eller fjerde ledd gir imidlertid anvisning på at en kundes aktiva skal holdes 

atskilt fra andre kunders. Tiltak for beskyttelse av kunders aktiva er hjemlet i 

verdipapirforskriften kap. 9 V, men det oppstilles ikke et særskilt forbud mot at det skjer en 

sammenblanding av kundenes midler i et felles depot.123 Så lenge innestående på en slik 

konto inneholder de kundemidler den skal, har kundene sin separatistrett til beløpene i 

behold: en anser innestående på kontoen for å være et sameie kundene imellom.124  

 

Av forskriftens § 9-16 (c) følger det at verdipapirforetak som oppbevarer finansielle 

instrumenter på vegne av kunder skal ”sikre at finansielle instrumenter som oppbevares hos 

tredjemann holdes atskilt fra foretakets egne…”. En kunne tolket dette dit hen at en 

sammenblanding av verdipapirforetakets og kunders finansielle instrumenter ville avskjære 

separatistretten. Sæbø og Hagstrøm er imidlertid avvisende til dette og peker på at 

meningen må være at separatistretten kan gå tapt: 

 
”…men uten at det er grunnlag for å nekte separatistrett som følge av sammenblanding mellom 

kundenes og verdipapirforetakets finansielle instrumenter…[og at det er] … diskutabelt hva som i 

relasjon til beslagsrett kan anses som ’sammenblanding’ og i hvilke tilfeller og i hvilken utstrekning 

sammenblanding medfører tap av separatistrett. Dette må avgjøres på konkursrettslig grunnlag, hvor 

det i og for seg er uten betydning om verdipapirforetaket måtte ha unnlatt å oppfylle 

atskillelsesplikter etter verdipapirhandelforskriften”.125  
 

At verdipapirforetakene plikter å atskille kundenes aktiva fra egne, medfører således ikke at 

separatistretten nødvendigvis går tapt dersom en skulle ha et tilfelle av sammenblanding. 

De nærmere problemstillinger som reiser seg ved spørsmål om separatistrett til penger i 

konkurs faller i utgangspunktet utenfor den videre drøftelsen, som vil fokusere på 

separatistrett til finansielle instrumenter. For fullstendighetens skyld vil det likevel 

                                                

 
123 Michaelsen, note 212 
124 Andenæs (2009) s. 186 og Haukaas (2009) s. 42-43 
125 Sæbø (2008)a s. 10 
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redegjøres for separatistrett til beløp som utbetales av Norges Bank som ledd i 

verdipapiroppgjøret, da dette oppgjøret er særlig tilknyttet oppgavens tema.  

 

4.3.4 Betydningen av sammenblanding av kundemidler ved verdipapiroppgjøret 

Som påpekt har verdipapirforetaket en plikt til å holde kundenes midler atskilt fra egne slik 

at separatistretten opprettholdes, jf. vphl. § 9-11 fjerde ledd. Hva så med de situasjoner der 

verdipapirforetaket ved konkursåpningen enda ikke har mottatt oppgjør fra Norges Bank? 

Er separatistretten til oppgjør som skriver seg fra flere transaksjoner fortsatt i behold, eller 

har det allerede skjedd en sammenblanding ved selve oppgjøret?  

 

I LB-1999-3350 (NOKA) fastslår flertallet at et oppgjør fra Norges Bank som gjelder flere 

transaksjoner kan fremstå som svært uoversiktlig, men at handelsoversikten allikevel vil gi 

så detaljert informasjon at det er mulig å fastslå hvilke kunder som er berettiget de 

forskjellige beløpene. Dette vil gjelde også der noe av oppgjøret fra Norges Bank er å anse 

som kurtasje, og der noe av det skrev seg fra egenhandel. Tanken med å påpeke dette, er at 

en kunne argumentert for at det allerede ved overføringen hadde skjedd en 

sammenblanding med foretakets midler, men dette avfeier lagmannsrettens flertall. En 

eventuell sammenblanding av kundens og foretakets midler vil dermed først kunne skje 

etter at foretaket har overtatt midlene. Dette må kunne hevdes å være den beste løsningen, 

hvis ikke ville man indirekte erkjenne at systemet ikke er tilfredsstillende ved at hvert 

oppgjør i VPO innebærer en form for ekstra oppgjørsrisiko for sluttkunden.  

 

Mindretallet uttaler på sin side blant annet at ”…det er overlatt til det enkelte meglerforetak 

å koordinere oppgjøret med sine kunder. En megler kan således betale en selgende kunde 

for aksjer, før, samtidig med eller etter forvaltningsoppgjøret. Har meglerforetaket gitt en 

selgende kunde oppgjør før forvaltningsoppgjøret, vil forvaltningsoppgjøret inneholde et 

beløp som tilhører meglerforetaket”, og at separatistretten derfor ville være tapt for de 

selgende kundene som ikke mottok forskuddsbetaling. Flertallet tar ikke direkte stilling til 

dette, og en mulig forklaring kan være at en i et slikt tilfelle kun har en form for kortvarig 
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sammenblanding (eller ”ombytting”) som vil være fullt identifiserbar på handelsoversikten 

og foretakets oppgjørskonto.  

 

Problemstillingen i dommen for øvrig var om konkursboet kunne ta beslag i innestående på 

en bankkonto som bar preg av å være en blanding av en oppgjørs- og driftskonto. 

Innestående omfattet et beløp foretaket hadde mottatt som oppgjør for en kundes 

verdipapirhandel fra Norges Bank, og det var om dette striden stod. Separatistretten ble 

ansett bortfalt ved at det hadde skjedd en sammenblanding med foretakets øvrige midler, 

noe som gjorde at det aktuelle oppgjøret ikke hadde bevart sin identitet.   

 

4.3.5 Enkelte situasjoner der separatistrett til verdipapirer blir aktuelt  

4.3.5.1 Innledning 

Ved spørsmål om sluttkundens separatistrett til verdipapirer trekkes det et skille mellom de 

situasjoner der verdipapirforetaket opptrer som selger og der det gjennomfører kjøp for en 

kunde. Videre vil de situasjonene som omhandler sammenblanding være av noe forskjellig 

art. En skiller i den forbindelse mellom de situasjoner der en eller flere kunders samme 

finansielle instrumenter er sammenblandet med verdipapirforetakets, og de situasjoner der 

sammenblandingen ikke gjelder det samme finansielle instrumentet.126 Sistnevnte tilfelle 

byr ikke på separatistrettslige problemer. Ettersom de finansielle instrumentene er av 

generisk art vil en i slike tilfeller enkelt kunne indentifisere hvilke instrumenter som 

tilhører hvem.  

 

4.3.5.2 Selgers separatistrett der verdipapirene er overlevert selgende megler 

Ved overføringen fra selgers investorkonto til selgende meglers mellomregningskonto, er 

selgers stansingsrett avskåret, og han må derfor påberope seg separatistrett til 

                                                

 
126 Sæbø (2008)a s. 10 
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verdipapirene. Dersom disse står på verdipapirforetakets mellomregningskonto når 

konkursen inntrer, må en se hen til prinsippet i kml. § 53 første ledd. Verdipapirer som er 

overgitt kommisjonæren (verdipapirforetaket) ”…vedblir at være kommittentens eiendom, 

indtil eiendomsretten er gaat over til tredjemand…”. Verdipapirforetakets 

(kommisjonæren) fordringshavere kan derfor ikke ta beslag i godset, og kunden kan heve 

avtalen etter deknl. § 7-7.127  

 

Ved konkursen i Terra Securities ASA var flere kunders handler enda ikke oppgjort i VPO 

da virksomheten ble innstilt. Bostyret konkluderte, i tråd med prinsippet i kml. § 53, med at 

kundene hadde separatistrett til samtlige handler der foretaket hadde opptrådt som 

kommisjonær, og verdipapiroppgjøret ble ”gjennomført på ordinær måte uten andre avvik 

enn det som er normalt”128. Resultatet vil i slike tilfeller bli det samme uavhengig av om 

det er selgende kunde som påberoper separatistrett til oppgjøret for verdipapirene eller om 

kjøpende kunde gjør krav på innkjøpte verdipapirer.   

 

4.3.5.3 Kjøpers separatistrett der kjøpende megler er i besittelse av verdipapirene 

I de tilfeller der kunden har betalt for verdipapirene, men fortsatt ikke mottatt disse ved 

verdipapirforetakets konkurs, kan flere129 scenarioer gjøre seg gjeldende: 

  

I. Der kjøperen har forskuddsbetalt verdipapirforetaket – altså normalløsningen ved 

verdipapirhandel – men enda ikke mottatt verdipapirene ved foretakets konkurs, følger 

løsningen direkte av kml. § 53 annet ledd. Bestemmelsen fastslår at ”Gods, som 
                                                

 
127 Andenæs (2009) s. 168 
128 Midlertidig innberetning, Terra Securities ASA (2008) s. 23 
129 De følgende eksempler er ikke nødvendigvis uttømmende for de situasjoner som kan 

oppstå, og drøftelsen av hvert enkelt eksempel begrenses noe som følge av 

omfangsmessige hensyn. For en mer inngående fremstilling vises det til Haukaas (2009) s. 

25-49, som behandler tilsvarende spørsmål for separatistrett til penger i konkurs. 
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indkjøpskommissionæren erhverver for komittentens regning, er dennes eiendom”. De 

verdipapirer som er kjøpt for en kunde, men som fortsatt står på foretakets 

mellomregningskonto, anses altså for å tilhøre kunden. Konkursboet har ingen rettigheter 

til disse og separatistretten er i behold.  

 

II. En situasjon som må ha sin løsning basert på den samme regelen, foreligger der 

verdipapirforetaket oppfatter kundens ordre feil, eller ved feiltrykk går til innkjøp av en 

annen aksje enn kunden ønsket. Det må i et slikt tilfelle være klart at de feilkjøpte 

verdipapirene som befinner seg på foretakets mellomregningskonto erstatter de 

verdipapirer kunden egentlig ønsket å kjøpe. Den ”økonomiske identiteten” er i behold ved 

at det kun skjer en transformasjon av separatistretten fra de verdipapirer kunden 

opprinnelig ønsket til surrogatet, og verdipapirene anses for å tilhøre kunden etter kml. § 53 

annet ledd.130  

 

III. Tilsvarende må resultatet bli dersom et verdipapirforetak underslår kundemidler og går 

til innkjøp av finansielle instrumenter uten at kunden er klar over dette, hvoretter disse 

registreres på verdipapirforetakets verdipapirkonto. Resultatet følger delvis av de 

ovennevnte synspunktene, men også av Rt. 1993 s. 679 (Høyfjellsutvikling I) der 

underslåtte penger ble brukt til finansiering av et hotellkjøp. Av betydning i denne 

sammenheng er at pengebeløpet kunne vindiseres som surrogat for det underslåtte beløpet. 

Kunden vil dermed ha sitt separatistkrav til de innkjøpte finansielle instrumentene i behold, 

til tross for at det har skjedd en transformasjon. Forutsetningen må her være at 

verdipapirene er tilstrekkelig identifiserbare, jf. nedenfor. 

 

IV. Forholdet kan kompliseres dersom foretaket etter flere kjøpsordre har ervervet det 

samme verdipapiret for forskjellige kunder, og verdipapirene befinner seg på en felles 

mellomregningskonto. Dersom det da ikke er et tilstrekkelig antall verdipapirer på 

                                                

 
130 Andenæs (2009) s. 184 med henvisninger til blant annet RG-1985-400 
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mellomregningskontoen (forutsetter at en ikke kan se hvilken kundes oppdrag som ikke er 

utført, eller at en part uriktig har fått overført verdipapirer)131 vil en få et problem med å 

fastslå hvilke av de disponible verdipapirene som tilhører hvem. Det synes da å være 

enighet i den juridiske teori om at kundene i en slik situasjon vil ha en forholdsmessig 

separatistrett med utgangspunkt i det antall verdipapirer hver kunde hadde krav på.132 Det 

følger av ”mankoårsaksprinsippet”133 at forholdsmessighetsvurderingen ikke kan omfatte 

eventuelle verdipapirer av samme genus som er tilført mellomregningskontoen etter at 

mankoen oppstod, for disse er den fulle separatistrett i behold. 

 

En kan supplere ovennevnte problemstilling med at en av kundene, før verdipapirforetakets 

konkurs, fikk overført verdipapirer fra den mankoutsatte beholdningen som svarte til 

dennes kjøpsordre. Spørsmålet blir da om de andre kundene må forholde seg til innestående 

på mellomregningskontoen og fordele verdipapirene forholdsmessig seg imellom, eller om 

det på grunn av forfordelingen kan bli tale om en reversering av den begunstigede kundes 

mottatte verdipapirer. 

 

Det antas at det i en slik situasjon ikke kan bli tale om ordinær omstøtelse etter deknl. kap. 

5, da forfordelingen ikke har skjedd med foretakets egne midler. En kan derfor argumentere 

for at kunden ved god tro har ekstingvert de øvrige kundenes separatistrett til de mottatte 

verdipapirene.134 Etter vprl. § 7-1 første ledd vil registrering i VPS som et utgangspunkt 

avskjære de øvriges separatistrett, og dette bør etter min mening også bli det endelige 

resultatet. Dersom en skulle godta en omstøtelse basert på for eksempel condictio indebiti-

regler, ville en her kunne støte på problemer ved at VPS tilbyr to oppgjør per dag, og at en 

sporing av videresolgte verdipapirer basert på ISIN-nummeret kun i enkelte tilfeller ville 

                                                

 
131 Bergo (2008) s. 323 
132 Bergo (2008) s. 323 og Haukaas (2009) s. 44 flg. 
133 Se mer om dette i Haukaas (2009) s. 58  
134 Haukaas (2009) s. 47 
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være mulig, jf. begrunnelsen om hvorfor vprl. ikke godtar etterfølgende ekstinksjon ved 

registrering av utleggstaker eller konkursbo. Løsningen bør således bli at kunden har 

ekstingvert de andre kundenes rett til verdipapirene, og at disse må nøye seg med en 

forholdsmessig separatistrett. 

 

V. I de tilfeller der det har skjedd en sammenblanding av kunders og verdipapirforetakets 

likeartede finansielle instrumenter er i følge Andenæs (som omtaler penger) utgangspunktet 

at separatistretten går tapt.135 Det følger imidlertid av rettspraksis som omhandler 

separatistrett til penger i konkurs, at dette ikke nødvendigvis avskjærer separatistretten.136 

Hvis det skulle være manko på en mellomregningskonto som også inkluderer noen av 

verdipapirforetakets egne finansielle instrumenter, kan en nok derfor argumentere for at 

boet gis en forholdsmessig separatistrett til innestående.137 

 

VI. Et lignende tilfelle kan inntreffe der verdipapirforetaket kjøper x antall aksjer for 

kunden, mens det samtidig foretar kjøp av det samme antall verdipapirer i form av 

egenhandel. Samtlige verdipapirer overføres deretter ved en feil fra foretakets 

mellomregningskonto til foretakets oppgjørskonto (forutsetter at det i utgangspunktet ikke 

var registrert en megler-kjøper-transaksjon), der det allerede står et visst antall av det 

samme verdipapiret. Dersom feilen ikke oppdages og et visst antall av aksjene deretter 

avhendes, blir spørsmålet om kundens separatistrett har gått tapt. Situasjonen omtales i 

teorien som ”sammenblanding med en begrenset del av skyldnerens midler”.138 Som følge 

av at innestående på kontoen vil være rent genus, vil en ikke være i stand til å identifisere 

om de solgte verdipapirene tilhørte verdipapirforetaket eller kunden. Slik sett kan en 

argumentere for at kundens separatistkrav ikke er i behold. 

                                                

 
135 Andenæs (2009) s. 184 
136 Se blant annet Rt. 1993. s. 679  
137 Bergo (2008) s. 323 
138 Andenæs (2009) s. 185 
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Imidlertid taler det hensyn at kreditorene ikke skal oppnå en tilfeldig fordel for at 

separatistretten heller ikke avskjæres ved en slik feil fra verdipapirforetakets side.139 At det 

har skjedd en urettmessig sammenblanding, taler for at kunden i alle fall har krav på det 

antallet aksjer som overskyter det antallet verdipapirforetaket kjøpte ved egenhandel. 

Dersom det således ble kjøpt 500 aksjer for kundens regning, 500 i form av egenhandel, og 

200 deretter er avhendet, er tanken at kunden har sin separatistrett i behold hva gjelder 300 

av aksjene på oppgjørskontoen.140 En annen løsning vil være å se innestående som et 

sameie og at mankoen fordeles forholdsmessig.141 Verken juridisk teori eller rettspraksis 

gir anvisning på en klar løsning i disse tilfellene, og en vil også få en vanskelig 

skjønnsmessig vurdering i henhold til hvor mye sammenblanding en i det hele tatt kan 

akseptere før separatistretten avskjæres. Løsningen er ikke gitt, men der 

sammenblandingen har skjedd mot lovregulering og med meglers viten og vilje skal det 

nok noe til før separatistretten fullstendig ekstingveres.  

 

VII. Til sist nevnes det tilfellet der verdipapirforetaket etter avtale har forskuttert kundens 

innbetaling. Hvis verdipapirene er i verdipapirforetakets besittelse når konkursen inntrer, 

følger ikke løsningen av kml. § 53 annet ledd, da verdipapirforetaket har ervervet 

verdipapirene for egen regning. For kunden må løsningen her bli å spørre om boet ønsker å 

tre inn i avtalen, jf. deknl. § 7-3.  

 

                                                

 
139 Se tidligere omtalte Rt. 1993 s. 679 (Høyfjellsutvikling I) 
140 Slik også Andenæs (2009) s. 186 
141 Andenæs (2009) s. 185 
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4.3.6 Særskilte separatistrettslige problemstillinger ved derivathandel 

4.3.6.1 Innledning 

Derivater anses etter vphl. § 2-2 første ledd nr. 4 jf. femte ledd nr. 5, som et finansielt 

instrument, og kan registreres i VPS etter vprl. § 2-2. For børsnoterte derivater medfører 

den lovfestede clearingplikten at ved en av partenes konkurs, garanterer likevel den sentrale 

motparten for hele oppgjøret, jf. vphl. § 10-8. Slik unngår en i utgangspunktet 

separatistrettslige problemstillinger ved børsnoterte derivatkontrakter registrert i VPS. 

Undertiden kan imidlertid avtaleforholdet mellom partene føre til at det er uklart hvor langt 

kjøpers rettsvern rekker der derivatene ikke er børsnoterte, men kun VPS-registrerte. 

Årsaken til dette er at den sentrale motpart ikke deltar i slikt oppgjør. Det er disse 

situasjoner den følgende drøftelsen tar sikte på å belyse. 

 

4.3.6.2 Separatist- og hevingsrett til derivater ved kommisjonshandel 

For de tilfeller der det er klart at det insolvente verdipapirforetaket har opptrådt som 

kommisjonær ved kundens investering i derivater, blir det et spørsmål om kunden kan tre 

inn i avtaleforholdet mellom verdipapirforetaket og den tredjepart som derivatkontrakten er 

inngått med. Enten derivatkontrakten gir en ensidig eller gjensidig rettighet, kan ikke 

konkursboet fritt bestemme at kunden skal innfri sin forpliktelse etter kontrakten der denne 

gir negativ avkastning, eller nekte kunden en positiv avkastning ved å henvise kunden til et 

dividendekrav.142 Kml. § 57 fastslår i annet jf. første ledd, at kunden på visse vilkår har rett 

til å gjøre fordring på tredjemann gjeldende der det er åpnet konkurs hos 

verdipapirforetaket. Etter kml. § 58 følger det at ett av disse vilkårene betinger at kunden 

stiller sikkerhet overfor verdipapirforetakets eventuelle krav på kunden. Bergo forutsetter at 

inntredelsesretten ”…klart nok må gjelde for opsjoner, som er ensidige rettighets- og 

forpliktelsesforhold (”fordringer”), men [at det] også må gjelde for gjensidige bebyrdende 

                                                

 
142 Bergo (2008) s. 324 
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derivatkontrakter og andre handler”.143 Utgangspunktet må således være at kunden har sin 

separatistrett til derivatkontrakten i behold.  

 

4.3.6.3 Bortfall av separatistretten som følge av at situasjonen bedømmes som 

egenhandel 

Hittil i avhandlingen har utgangspunktet vært at ved handel med VPS-registrerte finansielle 

instrumenter via et verdipapirforetak, har foretaket kun opptrådt som mellommann i form 

av kommisjonær, jf. vphl. § 12-1 første punktum, sml. kml. § 4. Kunden har som en følge 

av dette hatt separatistrett til de finansielle instrumentene ved verdipapirforetakets konkurs, 

da disse i realiteten er handlet etter oppdrag fra ham og for hans regning og risiko, jf. deknl. 

§ 2-2 jf. kml. § 53 annet ledd. Hva gjelder derivatstrukturerte handler med 

verdipapirforetak er det imidlertid ikke gitt at en oppfatter verdipapirforetaket som 

salgskommisjonær, men at en isteden ser det slik at derivatene er solgt ved egenhandel, jf. 

vphl. § 2-1 første ledd nr. 3.144  

 

En grunnleggende forutsetning for at vurderingen om kjøpers rettsvern kan falle annerledes 

ut hvor det er investert i derivatstrukturerte produkter enn i de tilfeller det er snakk om 

alminnelig spothandel med verdipapirforetaket som mellommann, må være at 

verdipapirforetaket har konsesjon både til å utføre ordre på vegne av kunder etter vphl. § 2-

1 første ledd nr. 2, og til å drive handel for egen regning, jf. nr. 3. Videre må en være klar 

over at problemstillingen betinger at verdipapirforetaket har tilbudt et derivatprodukt til 

sine kunder, og at foretaket i forbindelse med dette har inngått en avtale med en annen 

                                                

 
143 Bergo (2008) s. 324 
144 Slik sett skiller situasjonen seg noe fra de tidligere omtalte handelstransaksjoner der 

verdipapirforetaket kun opptrer som mellommann. Problemstillingen vies likevel plass på 

grunn av sin avgjørende betydningen for kundens separatistrett til derivatstrukturerte 

produkter.  
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aktør i markedet om kjøp av et tilsvarende derivatprodukt. I det følgende tas det 

utgangspunkt i CAR-saken, men det vil fortløpende trekkes paralleller til Terra-konkursen. 

 

4.3.6.4 CAR-saken – LB-2009-195258 

Den retts- og bobehandlingspraksis som foreligger på området, gjelder tap som har oppstått 

ved kunders investeringer i opsjoner der det involverte verdipapirforetaket har gått 

konkurs. Opsjoner anses som en type derivater etter vphl. § 2-2 femte ledd nr. 1. Både i 

LB-2009-195258145 (CAR-saken) og i bobehandlingen etter konkursen i Terra Securities 

ASA, var spørsmålet om verdipapirforetaket opptrådte som mellommann mellom kundene 

og utstederen (tredjeparten) av opsjonene, slik at kundene hadde separatistrett til disse, eller 

om verdipapirforetaket selv var utsteder av opsjonene (handel fra egen bok) og at avtalen 

med tredjeparten var en såkalt sikringsavtale146 som ble inngått av verdipapirforetaket for 

egen regning og risiko. Eller for å si det med andre ord; det avgjørende for kundens 

separatistkrav er om kunden ved sin investering ervervet en rett mot verdipapirforetaket 

eller mot kontrahenten som verdipapirforetaket inngikk ”sikringsavtalen” med.147 

Konsekvensen av at rettigheten til sikringskontrakten anses for å tilhøre 

verdipapirforetaket, er at den kan beslaglegges etter deknl. § 2-2, mens kundene kun har et 

uprioritert dividendekrav.  

 

CAR var et norsk verdipapirforetak som hadde inngått avtaler med kunder (etter tilbud 

utstedt fra foretaket) om å investere i valutaopsjoner som relaterte seg til kursutviklingen 
                                                

 
145 Anke til Høyesterett nektet fremmet av ankeutvalget i HR-2011-84-U. Dommen er 

dermed rettskraftig. I en rettskildemessig sammenheng påpekes det at dommens vekt er 

begrenset ved at det er en underrettsdom, og at den i tillegg er avsagt under dissens (2-1). 
146 Sikringsavtaler har til formål å gi krav på utbetaling av avkastning som svarer til den 

avkastning kundene måtte ha krav på etter sin avtale med verdipapirforetaket. Sæbø 

(2008)b s. 2 
147 Sæbø (2008)b s. 5 
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mellom Euro og japanske YEN. Dette var en ”amerikansk opsjon” som innebar at hver 

enkelt kunde innenfor et visst tidsrom når som helst kunne ta fortjeneste eller begrense 

tapet ved å tre ut. Opsjonene var VPS-registrerte og oppført på kundenes klientkonti.148 

 

På det tidspunkt CAR ble tatt under skifterettens behandling som konkursbo, var foretaket 

registrert med fire valutaopsjoner hos meglerhuset MF Global i New York. Opsjonene 

tilsvarte de av verdipapirforetakets utstedte i Norge, både i type og volum, og var kjøpt kort 

tid etter at de norske kundene hadde tegnet seg. En forskjell var imidlertid at CAR kun 

kunne tre ut overfor MF Global for hele opsjonen. Denne avtalen omtales i fortsettelsen 

som ”sikringskontrakten”. 

 

Kundene påberopte separatistrett til MF Global-opsjonene og hevdet at disse var meglet av 

CAR på deres vegne – at sikringskontrakten nettopp var de opsjonene som kundene hadde 

tegnet seg for hos CAR – og at CAR derfor hadde et selvstendig oppfyllelsesansvar etter 

vphl. § 12-1. Det ble videre anført at CAR sin fortjeneste var knyttet til 

provisjonsinntektene. Konkursboet hevdet på sin side at CAR ikke hadde opptrådt som 

mellommann, men at kundene kun hadde et krav mot CAR og at dette var uavhengig av om 

MF Global var i stand til å oppfylle overfor CAR. Opsjonene hos MF Global var 

”sikringskontrakter”  som CAR hadde inngått for å sikre sin markedsrisiko etter at de 

norske kundene hadde tegnet seg for opsjonene. Sikringskontrakten kunne dermed 

beslaglegges av boet etter deknl. § 2-2.  

 

Lagmannsrettens flertall tilla, som tingretten, avtaledokumentene avgjørende betydning, og 

kom til at valutaopsjonene kundene kjøpte ble utstedt av CAR og at MF Global-opsjonene  

                                                

 
148 Verdipapirforetakenes sikringsfond (2010) 
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derfor var gjenstand for konkursboets beslag, jf. deknl. § 2-2.149 I denne sammenheng er 

imidlertid resultatet av underordnet betydning, da det er de momenter som vektlegges i 

dommens premisser som er av interesse om en skal forsøke å peke på hva som kan være 

avgjørende i tilsvarende saker. 

 

4.3.6.5 Avgjørende momenter ved separatistrettsspørsmålet 

Utgangspunktet for drøftelsen om separatistrett til sikringskontrakter er noe forskjellig fra 

spørsmålet om separatistrett ved ordinær spothandel. Av Rt. 1985 s. 309 fremgår det at det 

stilles et visst klarhetskrav for at en skal kunne konstatere at det foreligger en 

kommisjonsordning. Ved ordinær spothandel er normalsituasjonen derimot den motsatte; 

det er en formodning om at verdipapirforetaket opptrer som kommisjonær. På bakgrunn av 

uttalelser i CAR-saken og i Terra-betenkningen150, legges det til grunn at slike synspunkter 

ikke gir tilstrekkelig anvisning for hvilken situasjon som foreligger ved bedømmelsen av 

om kundene har separatistrett til verdipapirforetakets avtale med tredjeparten. I stedet vil 

rettsforholdet mellom partene være avgjørende. I denne vurderingen er det, basert på 

nevnte praksis, særlig fem momenter som gjør seg gjeldende. 

 

For det første er det relevant om avtaledokumentene omtaler verdipapirforetaket som 

”utsteder” av derivatproduktet kundene kjøpte. Dette er av betydning fordi en konsekvent 

omtale av verdipapirforetaket som ”utsteder” kan tyde på at det er foretaket selv som har 

den økonomiske risikoen, og at det derfor ikke er tale om kommisjonshandel. En skal 

imidlertid være noe forsiktig med å legge for stor betydning i slike formuleringer, det er jo 

nettopp normalløsningen etter vphl. § 12-1 at kunden ikke har kjennskap til hvem 

motparten er. 
                                                

 
149 Det nevnes i denne forbindelse at boet i Terra-konkursen fikk utarbeidet en betenkning 

som konkluderte likt med lagmannsrettens flertall hva gjaldt tilsvarende spørsmål om 

separatistrett til liknende derivatprodukter. 
150 Se eksempelvis Sæbø (2008)b s. 8 
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For det annet er detaljene rundt hvordan sikringskontrakten inngås av betydning. At avtalen 

med tredjeparten ikke er direkte knyttet til kunden ved at det foreligger to avtaleforhold, ett 

mellom kunden og verdipapirforetaket, og ett eget mellom verdipapirforetaket og den part 

dette har kontrahert med, avskjærer ikke nødvendigvis separatistrett.151 I CAR-saken het 

det i prospektet at ”utsteder vil foreta sikringsforretninger i forbindelse med utstedelse av 

disse opsjoner”, og videre at CAR i denne forbindelse kunne oppnå en margingevinst. 

Kundene hevdet, i tråd med Bergo152, at en slik inngåelse av sikringsforretninger ikke 

avskjærer separatistretten så lenge kontraktene ble inngått samtidig (CAR overførte 

pengene til MF Global etter at de var mottatt fra kundene), og samlet sett matchet 

hverandre slik at CAR ikke hadde noen risiko.153 I Terra-betenkningen er Sæbø av en noe 

avvikende oppfatning ved at motkontrakten mellom verdipapirforetaket og tredjeparten 

”…ikke må være inngått etter at verdipapirforetaket har forpliktet seg overfor 

oppdragsgiver [kunden]… Har verdipapirforetaket forpliktet seg overfor oppdragsgiver 

[kunden] før avtale er inngått med tredjeperson, må verdipapirforetaket anses å ha handlet 

for egen regning”.154 De vanlige forhold ved verdipapirhandel tilsier kanskje at en ikke kan 

være så kategorisk. At verdipapirforetaket innhenter penger før det inngår en handel er jo 

den ordinære fremgangsmåten, uansett om det er kjøper eller verdipapirforetaket som tar 

initiativet til handelen. Sæbø modererer også uttalelsen noe. Dersom sikringskontrakten 

simpelthen er et utslag av praktiske forhold og reelt sett skjedde i henhold til oppdrag fra 

kunden, fastslår han at separatistretten ikke avskjæres.155 I CAR-saken ble forøvrig 

investeringsrekkefølgen ikke tillagt avgjørende betydning. 

 

                                                

 
151 Bergo (2008) s. 324 og Sæbø (2008)b s. 11 
152 Bergo (2008) s. 324 
153 Bergo (2008) s. 324-325 
154 Sæbø (2008)b s. 11-12 
155 Sæbø (2008)b s. 12 
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Dersom verdipapirforetaket har betinget seg en margingevinst vil dette også være relevant 

for vurderingen. Verdipapirforetak kan ved margingevinster oppnå en betydelig fortjeneste. 

Det avviket som da oppstår mellom kundenes betalinger og foretakets betaling til 

tredjeparten, kan tale for at avtalen er inngått for foretakets egen regning. I CAR-saken 

peker lagmannsretten på at skillet mellom opsjonene kundene kjøpte og kontraktene CAR 

inngikk med MG Global medførte en margingevinst som CAR ikke i den grad ville 

oppnådd dersom foretaket ikke hadde splittet kontraktene. Betydningen av en slik 

margingevinst er riktig nok noe omstridt ved at Bergo skriver at separatistretten neppe 

avskjæres ved at det er avtalt ”…ulik opsjonspremie eller annen ’spread’…”.156 Til støtte 

for dette synet kan det vises til at både rettspraksis og juridisk teori i stor grad har godtatt at 

kommisjonæren fritt kan betinge seg en gitt pris fra sluttkunden som avviker fra den sum 

han betaler kommittenten.157 En mulig margingevinsten vil nok ikke alene være avgjørende 

i forhold til vurderingen av hvem avtalen med tredjeparten er inngått for, men dersom 

avviket blir betydelig vil det nok kunne tale for at avtalene er inngått for foretakets egen 

regning.  

 

For det fjerde er det relevant for vurderingen om verdipapirforetaket har betinget seg en 

ensidig kanselleringsrett. En kan se dette på to forskjellige måter. Den første muligheten er 

å se det slik lagmannsretten bedømte forholdet i CAR-saken. Flertallet fastslo at ved 

egenhandel kan verdipapirforetaket ha behov for å ha mulighet til å annullere 

opsjonsavtalen med kundene dersom kostnadene knyttet til oppfyllelsen av opsjonene blir 

for store, det være seg på grunn av lovendringer eller endrede markedsforutsetninger. Dette 

behovet ville verdipapirforetaket ikke ha ved ordinær kommisjonshandel. Et slikt syn 

støttes også av Sæbø i Terra-betenkningen, som fremholder at en avtalebasert 

kanselleringsrett er nødvendig dersom sikkerhetskontrakten som er inngått for å møte 

                                                

 
156 Bergo (2008) s. 325 
157 Andenæs (2009) s. 170. Andenæs selv stiller imidlertid spørsmål om dette kan 

opprettholdes. 
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oppfyllelseskravet i kundeavtalen ikke lar seg oppfylle, og at en kanselleringsrett derfor 

kun gir mening der verdipapirforetaket har et selvstendig oppfyllelsesansvar.158 Den andre 

innfallsvinkelen er at verdipapirforetaket har  behov for en kanselleringsrett for det tilfellet 

at en har forespeilet kundene en viss pris, men så viser det seg at sikringskontrakten det går 

i markedet for å kjøpe av en tredjepart blir for dyr. Siden foretaket har oppfyllelsesansvar 

både mot selger og kjøper, vil en slik kanselleringsrett gjøre at det i realiteten ikke har noen 

kursrisiko. Ved at foretaket kan kansellere ensidig overfor samtlige kunder, trenger det ikke 

å forholde seg til hver enkelt kunde. Noe av poenget med kanselleringsretten er altså 

begrunnet i praktiske hensyn.  Dette kan tale for at sikringskontrakten aldri har tilhørt 

foretaket. 

 

Endelig kan avtaledokumentenes formuleringer om motpartsrisiko159 være avgjørende for 

separatistrettsspørsmålet. Det er verdipapirforetaket som påtar seg motpartsrisikoen ved 

normal mellommannsvirksomhet. Ved ”utførelse av ordre på vegne av kunde” blir 

verdipapirforetaket ”ansvarlig overfor oppdragsgiveren og den det slutter avtale med, for 

oppfyllelse av ordre det har utført”, jf. vphl. §§ 2-1 første ledd nr. 2 og 12-1. Dersom også 

kunden har motpartsrisiko kan dette indikere at verdipapirforetaket har et selvstendig 

oppfyllelsesansvar – at foretaket selv har påtatt seg en forpliktelse overfor kunden ved 

opsjonsutstedelsen – og at det derfor ikke er snakk om en vanlig kommisjonsordning. 160 I 

CAR-saken het det ved omtalen av motpartsrisiko i prospektet at ”tilbakebetaling av en 

eventuell fortjeneste er avhengig av at CAR er i stand til å betale”. Både i CAR-saken og i 

Terra-betenkningen (der prospektene inneholdt lignende formuleringer) ble det av denne 

grunn konkludert med at de tap som oppstod skyldtes at verdipapirforetakene var kundenes 

reelle motpart i opsjonsavtalene og at sikringsavtalene var gjenstand for konkursboets 

                                                

 
158 Sæbø (2008)b s. 8 
159 Se fotnote 78 for en definisjon av ”motpartsrisiko”. 
160 Verdipapirforetakenes sikringsfond (2010) 
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beslag etter deknl. § 2-2. Dersom foretaket oppfattes som utsteder av derivatproduktet vil 

dette også støtte en argumentasjon om at kundene har en motpartsrisiko på foretaket.161 

 

Om en skal forsøke å oppsummere dette, bør sluttkunden ved derivathandel undersøke om 

verdipapirforetaket som har utstedt tegningstilbudet har konsesjon til å drive både 

egenhandel og utføre ordre på vegne av kunden, jf. vphl. § 2-1 første ledd nr. 2 og 3. 

Formuleringene i avtaledokumentene kan i tilfelle vise seg å være avgjørende for om 

kundens separatistkrav skulle stå seg. Særskilt bør kunden være oppmerksom på 

bestemmelser om hvem som anses som utsteder av produktet, margingevinst, 

motpartsrisiko og kanselleringsrett. Videre kan en på bakgrunn av CAR-saken og Terra-

betenkningen, se det som at bevisbyrden snus fra hva som antas å være normalsituasjonen 

ved den alminnelige verdipapirhandelen (spothandel generelt). Separatistrett til 

sikringsforretninger ved derivathandel synes å kreve at det fremgår relativt klart av 

avtaledokumentene at de aktuelle sikringsforretningene verdipapirforetaket har inngått for å 

sikre oppfyllelse av avtalen med kunden, er ervervet etter oppdrag fra kunden. En kan 

kanskje hevde at ”undersøkelsesplikten” kan stille seg forskjellig alt ettersom kunden anses 

som profesjonell eller ikke-profesjonell. Så lenge kunden ikke er klassifisert som 

profesjonell etter verdipapirforskriften § 10-2, kunne en sett for seg at separatistrett ble 

innvilget. I Terra-betenkningen poengteres forskjellen uten at den tillegges særskilt vekt.162 

 

 

                                                

 
161 Verdipapirforetakenes sikringsfond (2010) 
162 Sæbø (2008)b s. 14 
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5 Avsluttende kommentarer 

Fremstillingen har vist at det for sluttkunden foreligger en viss oppgjørsrisiko forbundet 

med handel av VPS-registrerte finansielle instrumenter, men at denne i de fleste tilfeller er 

relativt beskjeden. Store deler av oppgjørsrisikoen oppstår som en følge av at sluttkunden 

står utenfor VPO-systemet. Så lenge dette er tilfellet kan en aldri fullstendig fjerne risikoen. 

I kombinasjon med eksisterende lovgivning og oppgjørsdeltakernes forretningsvilkår, 

sørger imidlertid de innbygde mekanismene i systemet for at de handler sluttkunden foretar 

i de aller fleste tilfeller fullføres effektivt og i henhold til den inngåtte avtalen, og at 

sluttkundens rettsvern er tilstrekkelig ivaretatt ved utførelsen av handelen.  

 

Som gjennomgangen har vist, er sluttkundens risiko for tap av rettsvernet begrenset i de 

situasjoner der hans finansielle instrumenter står på verdipapirforetakets 

mellomregningskonto eller der sluttkunden har inngitt et salgsoppdrag til 

verdipapirforetaket. I disse tilfellene vil sluttkunden i utgangspunktet ha betryggende 

rettsvern for sin investering, enten ved at han kan utøve sin stansingsrett eller påberope seg 

separatistrett. Så lenge kunden har ytet sin del av avtalen når konkurs inntrer hos 

verdipapirforetaket, er praksis at handelen fullbyrdes dersom den allerede ligger i VPO, og 

at dette ikke går ut over kundens rettighet til verdipapirene eller oppgjøret. Og dersom 

handelen enda ikke er låst i systemet, vil kunden kunne utøve stansingsrett. I begge disse 

tilfellene kan en si at kunden er tilstrekkelig beskyttet fra konkursboets beslag, jf. deknl. § 

2-2. Grunnet at ISIN-standarden ikke har løpende nummerering per finansielt instrument, 

er det en viss risiko for tap av rettsvernet dersom en skulle ha en sammenblanding av 

samme genus. Kravene som følger av både vphl. og verdipapirforskriften til oppbevaring 

av kunders aktiva minimaliserer imidlertid sammenblandingsrisikoen. 

 

Sluttkunden vil i større grad løpe en risiko for å tape sitt rettsvern ved derivathandler, 

dersom det er uklart hvorvidt verdipapirforetaket har foretatt handelen som ledd i 

mellommannsvirksomhet. For disse situasjonenes vedkommende må nok løsningen i hvert 

enkelt tilfelle basere seg på en tolkning av avtaledokumentene og detaljene rundt handelen.  



 65 

6 Litteraturliste 

 

Litteratur 

Andenæs, Mads Henry. Konkurs. 3. utg. Oslo, 2009. 

 

Bergo, Knut. Børs- og verdipapirrett. 3. utg. Oslo, 2008. 

 

Bergo, Knut. Oppgjør og rettsvern i VPS: fondsmeglerens rettsvern overfor sluttkunden. 

Oslo, 1990. (Studentavhandling / Universitetet i Oslo)  

 

Eckhoff, Torstein. Rettskildelære. 5. utg. Oslo, 2001. 

 

Falkanger, Thor og Aage Thor Falkanger. Tingsrett. 6. utg. Oslo, 2007. 

 

Hov, Jo. Avtaleslutning og ugyldighet. 3. utg. Oslo, 2002. 

 

Myklebust, Trude. Innføring i finansmarkedsrett. Bergen, 2011. 

 

Lovregister 

2002  Lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) av 5. juli. 

2002 nr. 64  

2007  Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) av 29. juni 2007 nr. 75 

1985  Lov om Verdipapirsentral av 4. juni 1985 nr. 62 

1997  Lov om verdipapirhandel av 6. juni 1997 nr. 79 

1985  Lov om verdipapirhandel av 14. juni 1985 nr. 61 

1999  Lov om betalingssystemer m.v. (betalingssystemloven) av 17. desember 1999 nr. 95 

1916  Lov om kommisjon (kommisjonsloven) av 30. juni 1916 nr. 1 

1984  Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) av 8. juni 1984 nr. 58 

1984  Lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) av 8. juni 1984 nr. 59 



 66 

1996  Lov om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og 

offentlig administrasjon m.v. (banksikringsloven) av finansinstitusjoner 6. 

desember 1996 nr. 75 

1992  Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) av 27. november 1992 nr. 

109 

2007 Lov om regulerte markeder (børsloven) av 29. juni 2007 nr. 74  

1935 Lov om tinglysing (tinglysningsloven) av 7. juni 1935 nr. 2 

1918 Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer 

(avtaleloven) av 31. mai 1918 nr. 4 

1980 Lov om pant av 8. februar 1980 nr. 2  

 

Forskrifter 

2007  Forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) av 2. juni 2007 nr. 876 

2003  Forskrift om hvilke opplysninger som skal fremgå av verdipapirregister (forskrift 

om opplysninger i verdipapirregister) av 21. mai 2003 nr. 620 

 

Forarbeider 

NOU 1972:16  Gjennomføring av lovkonvensjoner i norsk rett 

NOU 1978:42  Verdipapirhandel 

NOU 2006:3  Om markeder for finansielle instrumenter 

NOU 2011:1   Finanskriseutvalgets utredning, bedre rustet mot finanskriser 

NOU 1995:12  Investeringsforetak 

NOU 2000:10  Lov om registrering av finansielle instrumenter 

 

Ot.prp.nr 39 (2001-2002) Om lov om registrering av finansielle instrumenter 

(verdipapirregisterloven)  

Ot.prp.nr 15 (1995-1996) Om lov om endringer i lov 14. juni 1985  nr. 61 om 

verdipapirhandel mv. 



 67 

Ot.prp.nr 34 (2006-2007) Om lov om verdipapirhandel (verdipapirhandel-loven) og lov 

om regulerte markeder (børsloven) 

 

St.meld 15 (2010-2011)  Om forvaltningen av statens pensjonsfond i 2010 

 

EU-direktiver 

EP/Rdir 04/39 EØF Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. 

april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om 

ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om 

ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF 

 

EP/Rdir 98/26 EØF Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 

1998 om endelig afregning i betalingssystemer og 

værdipapirafviklingssystemer  

 

Rettspraksis 

Rt. 1985 s. 309 

Rt. 1992 s. 1650 

Rt. 1993. s. 679 

Rt. 1930 s. 463 

HR-2011-84-U 

RG 1985 s. 400 

LB-2009-195258  

LB-1999-3350 

 

Nettdokument 

Haukaas, Hans Erik. Separatistrett til penger i konkurs. I: Jussens Venner. 2009, s. 25-59. 

(Sitert fra Lovdata) 

 



 68 

Sæbø, Rune og Viggo Hagstrøm. [a] Spørsmål om separatistrett for 8 kommuner i 

strukturerte produkter handlet av Terra Securities ASA. Oslo/Bergen 2008. 

http://selmer.no/ViewFile.aspx?id=381  

 

Sæbø, Rune. [b] Spørsmål om separatistrett i finansielle instrumenter iht. avtaler om BMA 

og warrants – Terra Securities ASA. Bergen 2008. 

http://selmer.no/ViewFile.aspx?id=381  

 

Torvund, Olav. Formueretten i møte med ny teknologi. I: Yulex. 2006, s. 159-175. (Sitert 

fra Lovdata) 

 

Poulsen, Thomas Chr. Forvalterregistrering og mellomleddsrisiko – om investors 

separatistrett til forvalterregistrerte finansielle instrumenter ved forvalters konkurs. I: 

Tidsskrift for rettsvitenskap. 2006, s. 619-649. (Sitert fra Lovdata) 

 

Haare, Harald og Jon A. Solheim. Utvikling av det norske betalingssystemet i perioden 

1945-2012, med særlig vekt på Norges Banks rolle. Norges Banks skriftserie. Oslo 2011. s. 

227 flg. http://www.norges-bank.no/no/om/publisert/publikasjoner/skriftserie/44/ 

 

Ryel, Marius og Trude Myklebust. Lovutviklingen på børs- og verdipapirområdet. 

Jubileumsskrift utgitt av Kredittilsynet. Erfaringer og utfordringer – 20 år som integrert 

finanstilsyn. Oslo, 2006. s. 62-79. 

http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Rapporter/2006/Erfaringer-og-utfordringer/ 

 

Torvund, Olav. Kommentar til verdipapirregisterloven. I: Norsk lovkommentar. 

www.rettsdata.no 

 

Bergo, Knut. Kommentar til verdipapirhandelloven av 1997. I: Norsk lovkommentar. 

www.rettsdata.no 

 



 69 

Michaelsen, André. Kommentar til verdipapirhandelloven. I: Norsk lovkommentar. 

www.rettsdata.no  

 

Norges Bank. Norske finansmarkeder – pengepolitikk og finansiell stabilitet, Oslo 2004. s. 

24. 

http://www.norges-bank.no/upload/import/publikasjoner/skriftserie/34/hele_heftet_34.pdf 

 

Advokatfirma Selmer DA. Bostyrets innberetning etter konkursloven § 120 til Oslo 

byfogdembete. Terra Securities ASA. Midlertidig innberetning. Oslo 2008. 

http://selmer.no/viewfile.aspx?id=380 [sitert 16. november 2012] 

 

Norges Fondsmeglerforbund. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle 

instrumenter mv. gjennom verdipapirforetak. 2011. 

 

Oslo Clearing. Regulation 6.2 – Settlement in the equity segment. (u.å.) 

http://www.osloclearing.no/osloclearing_eng/Rules-and-regulations  

 

Oslo VPS. Forretningsvilkår for verdipapirsentralen ASA. (u.å.) 

http://www.vps.no/public/Oppgjoer/Regelverk-og-avtaler 

 

Oslo VPS. Del C. Regelverket for det sentrale verdipapiroppgjøret i norske kroner. (u.å.). 

http://www.vps.no/public/Oppgjoer/Regelverk-og-avtaler 

 

Oslo VPS. VPS Brukerhåndbok for oppgjørsdeltakere. 2012. 

http://www.vps.no/public/Oppgjoer/Regelverk-og-avtaler  

 

Oslo VPS. Forklaringer til nøkkeltall for oppgjør. http://www.vps.no/public/ 

Om-oss/Statistikk/Forklaringer-til-noekkeltall-for-Oppgjoer [sitert 20.09.2012] 

 



 70 

Verdipapirforetakenes sikringsfond. Tap som følge av investeringer i opsjoner (warranter) 

utstedt av verdipapirforetak som er gått konkurs. 2010. 

http://www.verdipapirforetakenessikringsfond.no/no/Hoved/Dekning/ 

Aktuelle-typesaker/Tap-som-folge-av-investeringer-i-opsjoner-warranter-utstedt-av-

verdipapirforetak-som-er-gatt-konkurs/ 

 


