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1 Innledende betraktninger 

1.1 Innledning 

Temaet for denne fremstillingen er granskingsreglene i aksjelovene. Dersom et forslag om 

gransking fra en minoritetsaksjonær oppnår tilstrekkelig tilslutning på generalforsamlingen, 

kan alle aksjeeiere be tingretten om å iverksette gransking. Hvis de formelle og materielle 

vilkårene er oppfylt, skal retten beslutte gransking og oppnevne en eller flere granskere. 

Kostnadene ved granskingen bæres av selskapet, selv om selskapet ikke ønsker gransking. 

Reglene for gransking er likelydende i aksjeloven og allmennaksjeloven og disse vil samlet 

bli betegnet som aksjelovene i den videre fremstillingen. 

 

En gjennomgang av et større antall underrettsavgjørelser fra de siste årene vedrørende åp-

ning av gransking etter reglene i aksjelovene viser at det springende punkt normalt er kravet 

om ”saklig grunn” i § 5-26 første ledd.1 Det store flertall av sakene omhandler aksjeselska-

per. Fremstillingen vil derfor fokusere spesielt på saklighetskravet og aksjeloven vil gis 

større oppmerksomhet enn allmennaksjeloven.  

 

1.2 Emne 

Oppgaven skal belyse og redegjøre for de rettslige problemstillingene som reiser seg i for-

bindelse med forslag om gransking og rettens behandling av granskingsbegjæringer. Mer 

spisset skal oppgaven søke å klarlegge de rettsregler som ligger til grunn for generalfor-

samlingens og senere rettens behandling av et granskingsforslag. Den rettslige problemstil-

lingen i oppgaven blir dermed hva som er innholdet i de formelle og materielle vilkårene 

for å iverksette gransking etter aksjelovene §§ 5-25 og 5-26. Som tittelen indikerer vil sak-

                                                
1 Omfatter tingrettsavgjørelser og lagmansrettsavgjørelser fra de siste 5 år som er blitt tilsendt fra domstolene 

og innhentet via lovdata. Det tas forbehold om at det ikke er foretatt en fullstendig og systematisk 

gjennomgang av samtlige avgjørelser. 
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lighetsvurderingen etter aksjelovene§  5-26 stå særlig sentralt i oppgaven. De øvrige grans-

kingsbestemmelsene i aksjelovene §§ 5-27 og 5-28 vil av plasshensyn ikke bli behandlet. 

 

Målsettingen er å bidra til å klarlegge gjeldende rett. En slik klargjøring vil kunne bidra til 

å styrke forutberegneligheten for den som ønsker en gransking, for selskaper som det be-

gjæres gransking i og for majoritetsaksjonærer og andre involverte som ikke ønsker grans-

king. 

 

1.2.1 Problemstillinger 

Hovedproblemstillingen er som vist det rettslige innholdet i de aksjerettslige granskings-

reglene i aksjelovene §§ 5-25 og 5-26. For å kunne besvare dette reiser det seg en lang rek-

ke underproblemstillinger og ulike rettslige problemstillinger knyttet til de enkelte be-

stemmelsene.  

 

For det første er det spørsmål om generalforsamlingens behandling av granskingsforslag. 

Hvor skal kravet fremsettes, hvem kan fremsette forslag, hvilke krav er det til tilslutning og 

hvem kan, dersom forslaget går gjennom på generalforsamlingen, begjære gransking oven-

for tingretten. 

  

Videre er det spørsmål om rettens behandling av granskingsbegjæringer og hva som skal til 

for at retten skal iverksette gransking. Dette vil både være et spørsmål om saksbehandling-

en i retten og om innholdet i det materielle vilkåret ”saklig grunn”. I redegjørelsen for sak-

lighetskravet er det spesielt to hovedproblemstillinger som søkes belyst. Hvor ligger terske-

len for å iverksette gransking og hvilke momenter inngår i saklighetsvurderingen? Videre 

blir det et viktig spørsmål å se nærmere på hvilken vekt de ulike momentene har i helhets-

vurderingen. 

 

Et av de spørsmål oppgaven stiller er om det skal mindre til for å få medhold i et krav om 

gransking i dag enn det som følger av tidligere rettspraksis. For å kunne vurdere dette må 
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det kort redegjøres for hva som lå i det tidligere materielle kravet om ”rimelig grunn” før 

jeg går mer i dybden av det nye saklighetskravet. 

 

Videre reiser det seg spørsmål om oppnevning av granskere, hvilke kriterier legges til 

grunn ved oppnevning og hvilke krav stilles til granskere. I forlengelsen av dette reiser det 

seg enkelte problemstillinger knyttet til granskernes krav på godtgjørelse. 

 

1.3 Aktualitet 

Aksjerettslige granskinger får  ofte betydelig oppmerksomhet og kan få store konsekvenser 

både for selskapet som granskes og for enkeltpersoner som er involvert. En aksjerettslig 

gransking kan bli særdeles kostbar for selskapet og kan få store konsekvenser både for sel-

skapet og enkeltpersoner tilknyttet selskapet.2 I en aksjerettslig granskingssak fra 2013 ser 

det ut til at kostnaden for granskingen vil  bli godt over 40 millioner norske kroner. I tillegg 

til at det i granskingsrapporten fremmes betydelig kritikk av selskapet og ledelsen, har poli-

tiet som en direkte følge av granskingen igangsatt etterforsking.3 Dette synliggjør hvor 

belastende en gransking kan være. Det har også i den senere tid blitt reist spørsmål ved 

rettens behandling av granskingsbegjæringer etter aksjeloven.4  

 

I 2010 ble det foretatt til dels betydelige endringer i granskingsreglene i aksjelovene.5 Den 

kanskje viktigste endringen var at det materielle vilkåret for å iverksette gransking ble end-

ret fra ”rimelig grunn” til ”saklig grunn”.6 Dette medfører at også rettskildesituasjonen ak-

tualiserer emnet. 

 

 

                                                
2 Se Wilhelmsen (2013). 
3 Økokrim (2013) og for eksempel Holdal og Skeie (2013). 
4 Se Dugstad (2013) og Brandi og Jensen (2013). 
5 Det var tidligere reist kritikk mot de eksisterende reglene, se for eksempel Brandi og Jensen (2006). 
6 Endret ved lov 25 juni 2010 nr. 33.  



 4 

1.4 Grunnleggende begreper 

1.4.1 Gransking 

I NOU 2009:9 blir det sagt at en gransking er en ”undersøkelse utenom rettergang for å få 

klarlagt et hendelsesforløp og vurdere om uheldige sider ved saksforholdet kan føres tilba-

ke til menneskelige feil eller forsømmelser”.7 I følge Giertsen skal en gransking klarlegge 

faktum og årsaker til en hendelse og eventuelt si noe om hvorvidt noen har brutt rettsregler 

eller andre etiske normer.8 SINTEF har en liknende definisjon og sier at en gransking først 

og fremst skal gi svar på hva som har skjedd, hvorfor det har skjedd og hvordan liknende 

hendelser kan unngås i fremtiden.9  

 

Hvordan en gransking gjennomføres vil variere med det enkelte granskingsoppdrags karak-

ter. Det er ikke noen standard for gjennomføring av en gransking, men sentrale elementer 

vil ofte være dokumentgjennomgang, intervjuer, innhenting av elektroniske spor og ulike 

analyser basert på den innhentede informasjonen. En gransking avsluttes normalt med en 

granskingsrapport som innholder all relevant informasjon om granskingen, funn og konklu-

sjoner samt de vurderinger som eventuelt er foretatt.10  

 

1.4.2 Ulike former for gransking 

Granskinger kan deles inn i to hovedtyper, offentlige granskinger og private granskinger. 

De offentlige granskingene er typisk ulykkesgranskinger, offentlige nedsatte kommisjoner, 

undersøkelsesutvalg og liknende.11 De private granskingene er normalt frivillige gran-

skinger som et selskap initierer og iverksetter enten internt eller ved hjelp av eksterne 

granskere. I tillegg er det noen spesielle former for privat gransking som kan pålegges av 

                                                
7 NOU 2009:9 s. 24. 
8 Giertsen (2008) s. 3-4. 
9 SINTEF (2004) s. 6. 
10 Se Advokatforeningen (2009).  
11 Se for eksempel NOU 2009:9 s. 24. 
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det offentlige selv om granskingen ikke nødvendigvis er ønsket av den som granskes. Ek-

sempler på dette finner man i burettslagslova §§ 7-14 til 7-16, stiftelsesloven § 59 og i ak-

sjelovene §§ 5-26 til 5-28. Gjennomføringen av private granskinger er ikke lovregulert, 

men det finnes noen retningslinjer som for eksempel de Advokatforeningen har utarbei-

det.12 

 

1.4.3 Det aksjerettslige granskingsinstituttet 

Det aksjerettslige granskingsinstituttet utgjør altså en særskilt form for gransking. I motset-

ning til ordinære granskinger, som normalt vil initieres av selskapet og således være frivil-

lige, ligger det et betydelig tvangselement i aksjelovens granskingsregler. Dette er derfor et 

institutt som vil være gjenstand for betydelige motsetningsforhold og potensielle konflikter.  

 

Det som gjør det aksjerettslige granskingsinstituttet unikt, er at en minoritetsaksjonær kan 

be det offentlige om hjelp til å igangsette et tvangsmessig inngrep i selskapets indre liv. De 

aksjerettslige granskingsreglene kan dermed sies å bli stående i skjæringspunktet mellom 

privatrettslig og offentligrettslig regulering.  

 

1.4.4 Granskingsinstituttets funksjon  

Tilsynet med selskaper skal normalt føres av styret.13 I tillegg er revisor gitt et ordinært 

tilsynsansvar. For de mer ekstraordinære tilfeller kan generalforsamlingen med alminnelig 

flertall beslutte at det skal iverksettes frivillig gransking.14  

 

Utover det som følger av ledelsens opplysningsplikt ovenfor generalforsamlingen har ikke 

den enkelte aksjonær noen rett til å kreve innsyn i selskapets forhold, forvaltning eller de 

                                                
12 Advokatforeningen (2009); Endresen (2013). 
13 Aksjeloven § 6-13. 
14 Jf. aksjeloven § 5-1 jf. § 5-17. 
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vurderinger styret eller selskapet for øvrig legger til grunn for sine avgjørelser. 15 Bestem-

melsene om gransking i aksjelovene må sees i denne sammenhengen.16 

 

Minoritetsaksjonærens rett til å kreve gransking er en del av det aksjerettslige minoritets-

vernet.17 Et hovedformål for å begjære gransking for minoritetsaksjonærer antas å være et 

ønske om innsyn i forhold ved selskapet som deretter kan inngå i beslutningsgrunnlaget 

ved vurdering av andre minoritetsrettslige reaksjonsmidler som for eksempel ugyldighets-

søksmål etter aksjeloven § 5-22 eller erstatningssøksmål etter aksjeloven § 17-1.18  

 

1.4.5 Minoritetshensyn 

Utgangspunktet i norsk aksjelovgivning er et flertallsprinsipp hvor aksjemajoriteten sitter 

med kontrollen i selskapet. Aksjeeiere som representerer mer enn femti prosent av stem-

mene på generalforsamlingen kontrollerer styresammensetningen og dermed også styringen 

og forvaltningen av selskapet.19 Minoritetsvernet på sin side bygger i stor grad på den ak-

sjerettslige likhetsgrunnsetningen som gir alle aksjer lik rett i selskapet.20 Minoritetsreglene 

skal balansere to viktige hensyn, den enkelte aksjeeieres behov for å kunne ivareta sine 

interesser og hensynet til  selskapet og majoriteten, herunder spesielt hensynet til en effek-

tiv ledelse og drift.21 

 

Ved at aksjeminoriteten normalt må akseptere og rette seg etter flertallets beslutninger og at 

flertallet har kontrollen over den daglige forvaltningen av selskapet kan likhetsgrunnset-

ningen fort utfordres i praksis.  Et effektivt og velfungerende minoritetsvern er derfor es-

                                                
15 Se aksjeloven § 5-15. 
16 Jf. Aarbakke m.fl. (2012) s. 413. 
17 Ot.prp. nr.45 (1983-84) s. 3. 
18 Se NOU 2008:16 s. 71 og 72 
19 Aksjeloven § 5-17 første ledd jf. aksjeloven §§ 6-3 og 6-12. 
20 Aksjeloven § 4-1 
21 Ot.prp.nr.23 (1996-97) pkt 10.1.4. 
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sensielt for å ivareta samtlige aksjeeieres interesser. Granskingsinstituttet vil ha en viktig 

funksjon i så henseende ved bidra til å frembringe informasjon som ellers vil være vanske-

lig tilgjengelig for minoritetsaksjonærene. 

 

1.4.6 Konfliktdempende og tillitskapende effekt 

Et viktig kjennetegn ved en aksjerettslig gransking er at tingretten, som en uavhengig tred-

jepart, er den som utnevner granskerne.22 Granskerne, og dermed også selve granskingen, 

er med andre ord uavhengig av partene i granskingen. Dette fører til at granskingen vil ha 

en  betydelig grad av troverdighet.  Granskerne vil tilstrebe en objektiv fremstilling av fakta 

og et nøytralt utgangspunkt for eventuelle vurderinger. Rettslige eller andre vurderinger i 

forbindelse med granskingen vil også kunne ha en konfliktdempende effekt ved at de viser 

hva en objektiv sakkyndig mener om spørsmålet. 

 

Lovutvalget fremhevet også dette hensynet og sa blant annet at en ”troverdig gransking 

utført av en uavhengig tredjepart, ved siden av å avkrefte eventuelle (mer eller mindre vel-

begrunnede) mistanker, også vil kunne virke konfliktdempende og bidra til at minoriteten 

får økt tillit til selskapets forvaltning, selv om den ikke faktisk avdekker kritikkverdige eller 

lovstridige forhold”.23 Å kunne avslutte aksjonærkonflikter på denne måten vil være posi-

tivt også for selskapet og majoriteten. Hensynet til granskingens potensielle konfliktdem-

pende og tillitskapende effekt kan sies å tale for en relativt lav terskel for å iverksette 

gransking i konfliktsituasjoner. 

 

1.4.7 Forutberegnelighetshensyn 

Hensynet til forutberegnelighet tilsier også at det er nødvendig med relativt klare retnings-

linjer og ensartet praksis i behandlingen av granskingsforslagene. Ikke minst bør den mino-

                                                
22 Se aksjelovene § 5-26 tredje ledd  
23 NOU 2008:16 s. 71. 
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ritetsaksjonær som vurderer å fremme forslag om gransking i stor grad kunne vurdere, ut 

fra kjennskapet til sin sak, om det er sannsynlig at gransking vil bli iverksatt. 

 

Vanskelighetene med å beregne hvor ressurs- og kostnadskrevende en gransking er må sies 

å tale for en relativt streng norm og en høy terskel for å igangsette gransking. Det må like-

vel stilles spørsmål ved om dette er riktig måte å angripe problemet på. Den minoritetsak-

sjonær som har et reelt behov for gransking kan vel vanskelig sies å være noe nærmere å 

måtte bære risikoen for forutberegnelighetsproblematikken enn det selskapet er. Vel så 

viktig må det være å fokusere på å øke forutberegneligheten, både i behandlingen av grans-

kingsforslaget og gjennom etterfølgende kontroll av granskingen. 

 

1.4.8 Retts- og prosessøkonomiske hensyn 

Som vist vil en gransking kunne bidra til å dempe konflikter og avkrefte mistanker eller 

rykter. Som en konsekvens av dette vil granskingsinstituttet bidra til å motvirke unødven-

dige rettstvister. Partene kan på en relativt effektiv måte, og uten domstolenes hjelp utover 

behandlingen av granskingskravet, få avklart saken. Det kan dermed hevdes at prosessøko-

nomiske hensyn taler for en moderat terskel for å iverksette gransking.  

 

Også i forhold til behandlingen av granskingsbegjæringene vil man kunne hevde det sam-

me. Det vil forenkle rettens behandling av granskingsbegjæringene om retten ikke skal gå 

dypt inn i sakens dokumenter og mer eller mindre realitetsbehandle den bakenforliggende 

konflikten. Ved en enklere vurdering av det materielle vilkåret vil rettens behandling av 

granskingsbegjæringene kunne effektiviseres.  

 

Mot dette taler det faktum at en granskingsrapport vil ha begrenset bevisverdi i en eventuelt 

etterfølgende rettssak. Høyesterett sier i Rt-2013-101 at granskernes vurderinger ”har be-

grenset bevisverdi”. Dette følger naturlig av umiddelbarhetsprinsippet i norsk rett som kort 
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fortalt går ut på at bevis skal legges frem direkte for domstolene.24 Det er dermed en fare 

for at granskingen medfører unødvendig og fordyrende dobbeltarbeid dersom det uansett 

vil bli et rettslig etterspill. På den annen side er det usikkert om minoritetsaksjonæren over-

hodet hadde hatt tilgang til de bevis som eventuelt skal legges frem i retten uten en forutgå-

ende gransking. 

 

1.5 Kilder og rettskildespørsmål 

1.5.1 Rettskildemessige utgangspunkter 

Det rettskildemessige utgangspunktet for oppgaven er aksjelovene av 1997. I og med at 

granskingsbestemmelsene er likelydende i de to aksjelovene vil primært aksjeloven bli be-

nyttet som henvisnings- og referansepunkt i den videre fremstillingen såfremt det ikke 

skulle være helt spesielle særspørsmål knyttet til allmennaksjelovgivningen. 

 

Det aksjerettslige granskingsinstituttet er forankret i kapitel 5 i aksjelovene. Granskingsbe-

stemmelsene var gjenstand for tildels betydelig revisjon i 2010. Endringene i aksjelovene § 

5-26 vil bli behandlet nærmere nedenfor. I forbindelse med lovendringen kom det nye for-

arbeidsuttalelser om granskingsreglene generelt og saklighetskravet spesielt. Granskings-

reglene er relativt kort og ufullstendig behandlet i tidligere forarbeider, det vil derfor bli 

lagt spesielt vekt på forarbeidene til 2010 revisjonen. 

 

Det er relativt lite høyesterettspraksis om granskingsinstituttet. Den høyesterettspraksis 

som foreligger er videre i all vesentlig grad av eldre årgang. Det er to dommer som skiller 

seg ut, den ene er en avgjørelse i kjæremålsutvalget fra 2006 og den andre en nyere kjen-

nelse avsagt av ankeutvalget på slutten av 2012. Disse vil begge bli behandlet relativt inn-

gående. Den litt spesielle situasjonen når det gjelder rettspraksis på dette området, med lite 

høyesterettspraksis og en ganske betydelig underrettspraksis byr på noen særlige rettskil-

demessige problemstillinger. Det vil først og fremst fokuseres på høyesterettspraksis, men  

                                                
24  Se tvisteloven § 21-19 og § 21-2. 
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på enkelte områder vil det som en følge av manglende høyesterettspraksis likevel sees 

ganske inngående på lagmannsrettspraksis. Dette for å få et bilde av hvordan reglene for-

stås og behandles i praksis. 

 

Det er et visst tilfang av underrettsavgjørelser, både fra før og etter lovendringen. Sett i 

forhold til antall aksje- og allmennaksjeselskaper må antallet saker likevel sies å være 

lavt.25 Underrettspraksisen vil i denne fremstillingen ha tre formål, å fungere som eksemp-

ler underveis i fremstillingen, som selvstendig rettskilde og som grunnlag for å vurdere om 

det er samsvar mellom de rettsregler som klarlegges og eksisterende rettspraksis. 

 

I juridisk litteratur er de aksjerettslige granskingsreglene lite behandlet. Det meste av litte-

ratur om emnet er av eldre dato og omhandler derfor ikke gjeldende rett. Tidligere praksis 

har dog fortsatt betydning og også eldre litteratur vil kunne bidra til forståelsen av reglene.  

 

Blant de mest sentrale hensyn som gjør seg gjeldende i vurderingen av det aksjerettslige 

granskingsinstituttet er minoritetsvernhensyn og effektivitetshensyn.26 Reelle hensyn vil 

således være en viktig del av rettskildebildet og en relevant kilde. 

 

Det finnes også liknende institutter i dansk og svensk rett. Regelsettene er, selv om de ble 

til under arbeidet med en fellesnordisk aksjelovgivning på 1960 og 70-tallet, ikke likely-

dende. Nordisk rett har dermed ikke direkte overføringsverdi. Spesielt det materielle vilkå-

ret er til dels betydelig annerledes og det er derfor interessant å vurdere likheter og forskjel-

ler. Liknende institutter utenfor Norden er holdt utenfor og vil ikke bli behandlet. 

 

1.5.2 Den videre fremstilling 

Utgangspunktet for fremstillingen er å gi en systematisk oversikt over de bestemmelser 

som regulerer et forslag om gransking frem til gransking eventuelt iverksettes. Som det 
                                                
25 SSB (2013) viser at det er 235 879 registrerte aksjeselskaper og 277 registrerte allmennaksjeselskaper.  
26 Se for eksempel Prop. 117 L (2009-2010) s. 55 og 56. 
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fremgår av tittelen er det saklighetskravet i aksjelovene § 5-26 første ledd som er hoved-

tema. De øvrige formelle vilkårene vil derfor behandles mer summarisk  og noe mindre 

inngående.  De resterende reglene om rettens behandling ved iverksettelse av gransking 

etter aksjelovene § 5-26 vil også bli kort behandlet for helhetens skyld.  Den videre gangen 

i granskingen, som blant annet følger av §§ 5-27 og 5-28, vil som nevnt ikke bli behandlet. 

 

Oppgaven er innrettet kronologisk i forhold til lovbestemmelsene slik at oppbyggingen vil 

følge lovens system. Særspørsmål eller spesielt interessante problemstillinger kan likevel 

bli behandlet underveis der det synes mest naturlig uavhengig av kronologien i loven. 

 

I det følgende vil jeg derfor først behandle spørsmål knyttet til generalforsamlingens be-

handling av granskingsforslag. Deretter vil den noe mer inngående gjennomgangen av 

saklighetskravet følge. Etter dette følger en fremstilling av rettens videre behandling. Dette 

innebærer blant annet oppnevnelse av granskere, deponering av et beløp til sikkerhet for 

godtgjørelsen og fastsettelse av godtgjørelse til granskerne. 

 

2 De formelle vilkår for å beslutte gransking  

2.1 Innledning 

For at en begjæring om gransking skal kunne tas til følge av retten må både de formelle og 

de materielle vilkårene være oppfylt. Retten har et selvstendig ansvar for å ta stilling til at 

rettsreglene blir anvendt riktig, uavhengig av partenes påstander.27 I det følgende vil de 

formelle vilkårene bli gjennomgått. 

 

                                                
27 Jf. tvisteloven § 11-3 som sier at retten av eget tiltak skal anvende gjeldende rettsregler. 
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2.2 Lovtekst 

De formelle vilkårene, herunder bestemmelser om personelle og prosessuelle krav, for å 

kunne fremme forslag om gransking finner man i aksjelovene § 5-25. Bestemmelsen lyder 

som følger: 

 

Forslag om gransking 

(1) En aksjeeier kan fremsette forslag om gransking av selskapets stiftelse, for-

valtning eller nærmere angitte forhold ved forvaltningen eller regnskapene. For-

slaget kan fremsettes på en ordinær generalforsamling eller på en generalforsam-

ling der det fremgår av innkallingen at sak om slik gransking skal behandles. 

 

(2) Får forslaget tilslutning av aksjeeiere som har minst en tidel av den aksjekapi-

tal som er representert på generalforsamlingen, kan enhver aksjeeier innen en 

måned etter generalforsamlingen kreve at tingretten ved kjennelse beslutter grans-

king. 

 

2.3 Generalforsamlingens behandling 

2.3.1 Hvor skal forslaget behandles 

Forslaget skal fremsettes for generalforsamlingen.28 Forslag kan fremmes på den ordinære 

generalforsamling eller på ekstraordinær generalforsamling der det fremgår av innkallingen 

at sak om gransking skal behandles.29 Det er ikke noe krav om at det fremgår hva som 

eventuelt ønskes gransket eller hvilke granskingstema som er aktuelle. 

 

Et tilsvarende krav om at forslag om gransking må fremgå av innkallingen finnes ikke der-

som forslaget fremmes på den ordinære generalforsamling. Granskingsforslag kan dermed 

fremmes som såkalt benkeforslag.  Dette er et unntak fra den ordinære hovedregel om at 

                                                
28 Reglene om generalforsamling finner man i aksjelovene kap. 5. 
29 Jf. aksjeloven §§ 5-5 og 5-6. 
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man ikke kan avgjøre saker som ikke er meddelt aksjeeierne etter reglene om innkalling.30 

Unntaket for granskingsforslag følger både antitetisk av aksjelovene § 5-25 og direkte av 

aksjelovene § 5-14 som sier at selv om forslag om gransking ikke er angitt i innkallingen, 

er ikke dette til hinder for at generalforsamlingen avgjør slikt forslag. Unntaksordningen vil 

trolig blant annet kunne begrunnes med at det kan dukke opp problemstillinger på general-

forsamlingen som ønskes gransket. Tilsvarende vil kunne være tilfelle dersom aksjonærer 

ikke er fornøyd med den informasjon de får fra selskapet på generalforsamlingen. Da å 

måtte innkalle til ny ekstraordinær generalforsamling for å vurdere et granskingsforslag må 

anses lite hensiktsmessig. 

 

Det er ingen særregler i aksjelovene om adgang til å kreve og/eller innkalle til ekstraordi-

nær generalforsamling i forbindelse med forslag om gransking.31 Det er altså styret som 

skal innkalle, og som må gjøre dette dersom revisor eller aksjeeiere som representerer 

minst en tidel av aksjekapitalen skriftlig krever det hvis det er snakk om et aksjeselskap.32 I 

allmennaksjeselskap kreves det at aksjeeierne må representere minst en tjuedel av aksjeka-

pitalen for å kunne kreve ekstraordinær generalforsamling jf. allmennaksjeloven § 5-7. 

 

Dersom styret ikke etterkommer kravet om å kalle inn til generalforsamling kan styremed-

lemmer, daglig leder, revisor, eller en aksjeeier kreve at tingretten innkaller til generalfor-

samling.33 Dette kan være av praktisk betydning da et styre som ikke ønsker gransking vil 

kunne være tilbakeholdne med å innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvor dette er 

tema. Dette kan også være en måte å trenere en gransking på, spesielt dersom styret eller 

majoriteten vet at den som begjærer generalforsamling står bak et tilstrekkelig antall aksjer 

og således kan sikre videre fremdrift i granskingsforslaget. 34 

 
                                                
30 Jf. aksjeloven § 5-10, 5-11 og 5-14. 
31 Se for eksempel Bråthen (1998). 
32 Aksjeloven § 5-6 jf. aksjeloven § 5-9 første ledd. 
33 Aksjeloven § 5-9 annet ledd. 
34 Se pkt. 2.3.2 og 2.3.3. 
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2.3.2 Hvem kan fremsette forslag 

Det følger av lovteksten at en ”aksjeeier” kan fremsette forslag om gransking. Ordlyden 

tilsier at alle som rent faktisk eier minst en aksje i det aktuelle selskapet kan fremsette for-

slag. Tilsvarende sier Matre at en aksjonær er den som har eiendomsrett til én eller flere 

aksjer. 35 Hva som ligger i aksjeeierbegrepet vil for øvrig følge av de ordinære aksjerettslige 

regler, det samme gjelder hvem som er eier av aksjer under overdragelse. 36 

 

Det personelle kravet om å være aksjeeier må anses som uttømmende og andre enn aksjeei-

erne kan derfor  i utgangspunktet ikke fremsette forslag om gransking ovenfor generalfor-

samlingen.37 I LB-1999-02038 kom lagmannsretten til den ikke kan ”se at det er grunnlag 

for å tolke aksjeloven § 5-25 (2) utvidende slik at den også omfatter personer eller selska-

per som ikke lenger er aksjeeiere, men som var det på det tidspunkt det ble vedtatt på gene-

ralforsamlingen å fremme forslag om gransking”.38 At tidligere aksjonærer kan ha et sterkt 

behov for at det foretas en gransking av selskapet, kan i følge lagmannsretten ikke begrun-

ne en slik rett. Dette vil også gjelde andre, for eksempel kreditorer eller ansatte, som også  

vil kunne ønske en omkostningsfri gransking for å få avklart spørsmål knyttet til eventuelle 

egne krav mot selskapet. 

 

Det er dog slik at revisor kan kreve at det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling for 

å behandle spørsmål om gransking. Revisors hjemmelsgrunnlag for dette er asl. § 5-6 som 

sier at styret skal innkalle til generalforsamling når revisor krever det for å få behandlet et 

bestemt angitt emne. Dette var tilfelle i Rt-1980-900 hvor Høyesteretts kjæremålsutvalg 

kom til at revisor kunne kreve inntatt et punkt om gransking etter aksjeloven i innkallingen 

til ekstraordinær generalforsamling. Kjæremålsutvalget kom også til at revisor kan ha retts-

                                                
35 Matre (2001) s. 396. 
36 Se aksjeloven § 4-2 om vilkår for å uttøve aksjeeierrettigheter og Rt-2004-1170. Oppgaven gir ikke rom for 

en fullstendig utgreiing av aksjeeierbegrepet. For mer om dette se for eksempel Matre (2001) eller Andenæs 

(2006) del III.  
37 Jf. for eksempel Aarbakke m.fl. (2012) s. 414.  
38 LB-1999-02038. 
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lig interesse i å opprettholde krav om behandling av granskingsforslag selv om han har 

fratrådt som revisor så fremt kravet var fremsatt før hans fratreden.39 

 

2.3.3 Krav om tilslutning 

For at en begjæring om gransking kan fremmes for tingretten må forslaget ha fått tilslut-

ning av minst en tidel av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.40 

Det er altså ikke krav om noen bestemt andel av aksjekapitalen, som ved retten til å kreve 

ekstraordinær generalforsamling, men av den aksjekapital som har møtt på generalforsam-

lingen. I beregningen av en tidels kravet skal også kun stemmer som avgis regnes med. 

Blanke stemmer skal holdes utenfor da de ikke regnes som avgitt .41 

 

Da det er snakk om rettighet som er gitt enhver aksjeeier følger det av aksjeloven § 5-3 at 

alle former for stemmerettsbegrensninger som måtte følge av vedtektene eller annet, vil 

være uten betydning for vurderingen. Alle aksjer har dermed stemmerett, og samtlige ak-

sjer skal ha en stemme hver.42 Dette er likevel ikke uten unntak, i LB-2005-73941 gjaldt et 

konkursbo som hadde eierinteresse i et selskap, og en midlertidig forføyning som ga boet 

aksjonærrettigheter tilsvarende 40 prosent kapitalrepresentasjon, selv etter en kapitalutvi-

delse. Konkursboet begjærte gransking og selskapets ekstraordinære generalforsamling 

besluttet å legge til grunn aksjefordelingen etter kapitalutvidelsen, med den konsekvens at 

det ikke var en tidel av aksjene som stemte for gransking. Lagmannsretten kom til at den 

midlertidige forføyningen medførte at det måtte legges til grunn at boet disponerte 40 pro-

sent, uavhengig av den faktiske fordeling av aksjene. Dette kan nok begrunnes i minoritets-

vernshensyn og viser at det kan være rom for en utvidende tolkning av regelen i minorite-

                                                
39 Se Rt-1980-900. 
40 Ved beregningen av om en tiendedels kravet er oppfyllt skal det tas utgangspunkt i den fortegnelsen over 

hvilke aksjeiere som er møtt, som er gjort før første avsteming i h.h.t. aksjeloven § 5-13. 
41 Jf. Aarbakke m.fl. (2012) s. 385 og Rt-1921-466. 
42 Aarbakke m.fl. (2012) s. 414. 
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tens favør, selv om de konkrete omstendighetene i saken er såpass spesielle at den mer ge-

nerelle overføringsverdien er diskutabel. 

 

2.3.4 Hvem kan begjære gransking ovenfor retten 

Dersom forslaget får den nødvendige tilsutning kan ”enhver aksjeeier”43 begjære gransking 

åpnet av tingretten. Hvem som er aksjeeier defineres etter de samme regler som nevnt 

ovenfor. 

 

Det stilles ingen krav om at det må være samme aksjeeier som fremmet forslag om grans-

king ovenfor generalforsamlingen, eller at aksjeeieren stemte for forslaget. Det er heller 

ikke noe krav at vedkommende må ha vært aksjeeier på det tidspunkt generalforsamlingen 

behandlet spørsmålet. Også senere tiltrådte aksjeeiere må stå fritt til å fremme forslag.44 

 

Høyesterett har tidligere lagt til grunn at også aksjeeiere som har fått sine aksjer bortskrevet 

ved nedskriving av aksjekapitalen, og således ikke lenger er aksjeeier, kan fremme forslag 

om gransking.45 I dommen sier Høyesterett blant annet: 

”Omgrepet aksjeeigar i aksjelova § 5-22 må såleis tolkast slik at det i visse høve 

også omfattar personar og føretak som på søksmålstidspunktet ikkje lenger er ak-

sjeeigarar. Problemstillinga er langt på veg den same ved gransking. Ei nedskri-

ving av aksjekapitalen til null kan vere ei følgje nettopp av dei handlingane 

som det er ønskje om skal bli granska. (…)Det sentrale er etter mitt syn at 

ordet aksjeeigar må tolkast slik at det gir eit effektivt vern for mindretalsak-

sjeeigarar, som elles kan risikere ikkje å kunne reise søksmål eller krevje 

                                                
43 Jf. aksjelovene. § 5-25 annet ledd. 
44 Se Rt-2000-1792 på side 1797. 
45 Rt-2000-1792. 
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gransking etter at aksjane er skrivne bort av eit fleirtal på generalforsam-

linga.”46 
 

Ut fra minoritetsvernshensyn synes dette å være en naturlig slutning. Å frata en aksjonær 

retten til å granske en disposisjon som i realiteten nuller ut hans eierinteresse med den be-

grunnelse at han ikke lenger har noen slik interesse fremstår som lite rimelig. Hvorvidt det-

te vil kunne få betydning også for andre tilfeller, for eksempel der en aksjeeier er blitt 

tvangsutløst er uavklart. Men de samme hensyn vil nok også tenkes å kunne gjøre seg gjel-

dende i andre tilfeller. I følge Matre tolker Høyesterett her aksjonærbegrepet utvidende som 

følge av reelle hensyn.47 

 
I en annen avgjørelse presiserer likevel Høyesterett det som må være utgangspunktet. At 

det som “hovedregel er et vilkår for å gjennomføre gransking etter begjæring fra en aksjo-

nær at denne er aksjonær på det tidspunkt granskingsbegjæringen blir fremsatt og fortset-

ter å være det så lenge granskingen pågår”.48 Dersom aksjene overdras sier Høyesterett at 

erververen må kunne tre inn begjæringen, men kjennelsen er taus i forhold til hva som 

eventuelt skulle skje dersom erververen ikke ønsker dette.  En spesielt interessant problem-

stilling er hva Høyesterett mener skal skje dersom gransking allerede er iverksatt. 

 

I rettspraksis og litteratur er det lagt til grunn at styret kan fremme begjæring om grans-

king.49  Dette begrunnes med at generalforsamlingens vedtak om å iverksette gransking 

bemyndiger styret til å fremme begjæring om granskingen til retten. 

 

                                                
46 Rt-2000-1792. 
47 Matre (2001) s. 398. 
48 Rt-2004-1170. 
49 Se Rt-2006-664 og Aarbakke m.fl. (2012) s. 415. 



 18 

Det er videre slik at granskingsbegjæringen må være fremsatt innen en måned etter general-

forsamlingsbehandlingen. Dersom fristen ikke overholdes skal begjæringen avvises av ret-

ten.50  

 

2.4 Hva som kan granskes, granskingsmandatet 

Hva som kan begjæres gransket følger av loven, og er begrenset til ”selskapets stiftelse, 

forvaltning eller nærmere angitte forhold ved forvaltningen eller regnskapene”.51 

 

Det er ikke noe krav til den beslutningen som fattes på generalforsamlingen og hvordan 

denne utformes. Forslaget kan derfor  i prinsippet utformes meget vidt, ved for eksempel å 

angi at man ønsker å granske forvaltningen av selskapet. Hvordan retten skal stille seg til 

slike meget vide granskingsbegjæringer fremgår ikke av lovteksten. I svensk litteratur antar 

man at det i slike tilfeller må være opp til granskeren å tolke seg frem til hva som er grans-

kingstemaet.52 I norsk litteratur er det antatt at tingretten ved utformingen av granskings-

mandatet må ta utgangspunkt i det forslag som er vedtatt på generalforsamlingen, men at 

retten innenfor de rammer vedtaket setter skal ta selvstendig standpunkt til utformingen av 

granskingsmandatet.53  

 

Fra rettspraksis er det eksempler på at vide granskingstemaer godtas. I LB-2003-1180 fant 

ikke retten grunn til å foreta nærmere begrensning av granskingsmandatet enn ”Selskapets 

forvalting”. Rettstilstanden er dermed uklar i forhold til vide granskingstema. Forholdet til 

en hensiktsmessig, forsvarlig og kostnadseffektiv gransking tilsier etter min mening at ret-

ten bør tilstrebe å utforme et så klart og avgrenset mandat som mulig. 

 

                                                
50 Beregningen av fristreglene vil forøvrig være i henhold til ordinære sivilprosessuelle regler. 
51 Aksjelovene. § 5-25 første ledd. 
52 Lindskog (2013) s. 65. 
53 Aarbakke m.fl.(2012) s. 419. 
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Det første tema som kan granskes er selskapets stiftelse, det vil si de disposisjoner som er 

gjort av selskapets stiftere eller selskapets organer i forbindelse med stiftelsen.54 Det er i 

litteraturen lagt til grunn at handlinger som ligger foran opprettelsen av stiftelsesdokumen-

tet ikke kan gjøres til gjenstand for gransking såfremt de ikke direkte påvirket eller har in-

fluert stiftelsen.55 Det fremstår som naturlig at selskapet ikke kan pålegges å dekke kostna-

dene for å fremskaffe informasjon som ikke har en klar og tilstrekkelig tilknytning til sel-

skapet. 

 

Videre kan forvaltningen av selskapet være tema for gransking. Dette er et vidt begrep som 

kan romme alle disposisjoner gjort av generalforsamlingen, styret, daglig leder eller andre 

forvaltningsorganer i selskapet.56 LB-2009-152739 fremhever at regelen er “neppe begren-

set til disposisjoner truffet av selskapets ledelse i snever forstand”.57 Det er presisert i lo-

ven at forvaltningen som sådan og/eller nærmere angitte forhold ved forvaltningen kan 

gjøres til gjenstand for gransking. Slike nærmere angitt forhold kan enten gjelde ulike 

konkretiserte forhold eller for eksempel alle forhold knyttet til en konkret hendelse eller 

alle saker innenfor et visst tidsrom.58 Det er med andre ord driften av selskapet i vid for-

stand som vil falle inn under forvaltningsbegrepet.59   

 

Det tredje som kan være gjenstand for gransking er selskapets regnskaper. Dette vil både 

kunne gjelde årsregnskapene og/eller den daglige bokføringen. Også her kan det være 

snakk om regnskapene i sin helhet, spesifiserte tidsrom eller enkeltposter. At regnskapene 

kan granskes medfører også at revisjonen kan gjøres til gjenstand for gransking.60 

 

                                                
54 Aarbakke m.fl. (2012) s. 419.. 
55 Se for eksempel Aarbakke m.fl. (2012) s. 419; Wille Kaisen (1995) s. 28; Narbut (2010) s. 11. 
56 Se for eksempel Rt-2000-1792; LB-2013-118390 og LA-2004-8018.  
57 LB-2009-152739 . 
58 Jf. Aarbakke m.fl. (2012) s. 419. 
59 Sml. aksjeloven § 6-12. 
60 Jf. Aarbakke m.fl. (2012) s. 419. 
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Ut fra rettspraksis ser det ut til at domstolene ofte legger til grunn generalforsamlingsved-

taket når den utferdiger granskingsmandatet. Et eksempel på dette er LE-2011-203823 hvor 

retten sier at det er ”naturlig å ta utgangspunkt i vedtaket på generalforsamlingen” som 

anses å angi granskingstemaet ”tilstrekkelig klart”.61 Dette gir den aksjeeier som fremmer 

forslag om gransking betydelig makt i forhold til hva som skal granskes. Videre tilsier det 

at aksjonærene ved utformingen av vedtaket på generalforsamlingen bør forsøke å gi et så 

presist granskingsmandat som mulig. Det bør være i alle parters interesse å komme frem til 

et så godt granskingstema som mulig, da dette både gir gode svar på minoritetens spørsmål 

og begrenser kostnadene og belastningen for selskapet. Utformingen av granskingstema vil 

også ha en side mot rettens vurdering av om det vil være  ”saklig grunn” til å iverksette 

gransking.62 Det er i den vurderingen som vil bli nærmere gjennomgått nedenfor et tema at 

granskingen bør være ”egnet til å bringe klarhet i faktiske forhold”.63  Et klart og presist 

granskingstema vil altså være et moment i rettens behandling av saklighetskravet. 

 

Granskingen kan være begrenset til å skulle klarlegge et saksforhold, altså en ren faktaun-

dersøkelse, eller den kan utvides med rettslige, juridiske, økonomiske, forretningsmessige 

eller andre typer av vurderinger.64  

 

3 Det materielle saklighetskravet 

3.1 Innledning 

For at retten skal kunne ta et krav om gransking til følge kreves det at det materielle vilkå-

ret for å beslutte gransking er oppfylt. Det er i litteraturen lagt til grunn at retten skal utøve 

en reell kontroll med granskingsgrunnene.65 Retten skal dermed på eget initiativ, og uav-

                                                
61 LE-2011-203823. 
62 Aksjelovene § 5-26 første ledd. 
63Prop.117 L (2009-2010)  s. 56. 
64 Se bla. Rt-2000-1792 og Bråthen (2010) s. 21. 
65 Se Wille Kaisen (1995) s. 29 . 
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hengig av partenes påstander, undersøke om det materielle vilkåret er oppfylt. I det følgen-

de vil det bli sett nærmere på hva som ligger i dette saklighetskravet, hvordan retten skal 

utøve sin kontroll og hvilke momenter som bør inngå i rettens vurdering. 

 

3.2 Lovtekst  

Aksjelovene § 5-26 første ledd lyder: 

(1) Tingretten skal ta til følge et krav om gransking etter § 5-25 annet ledd, der-

som retten finner at det har saklig grunn. 

 

3.3 Allment 

Det materielle vilkåret for at gransking skal kunne iverksettes er altså at begjæring-

en må ha “saklig grunn”.  En naturlig språklig forståelse av ”saklig grunn” tilsier at det 

må påvises et behov for eller en årsak til å iverksette gransking.  Ordlyden kan også indike-

re at begjæringen må være underbygget med tilstrekkelige og relevante fakta som viser at 

det er saklig grunn til å granske. 

 

Vilkåret ”saklig grunn” er en rettslig standard. Dette er også er et utrykk som vi finner i en 

rekke andre lover.66 Noe av det som kjennetegner en rettslig standard er at den vil endre seg 

over tid og således er dynamisk. At det er en rettslig standard tilsier at vilkåret må vurderes 

individuelt og at det som er saklig grunn i ett tilfelle ikke nødvendigvis behøver å være det 

i et annet. Mye tyder dermed på at retten skal foreta en konkret helhetsvurdering. Dette får 

også støtte i forarbeider og rettspraksis.67 

 

Det er vanskelig å se ut fra ordlyden alene hva som er forskjellen mellom ”rimelig grunn” 

og ”saklig grunn”. Ut fra en ren ordlydstolkning kan det trolig sies at et krav om ”saklig 

grunn” fremstår som strengere enn ”rimelig grunn”.  Det virker som det ikke bare kreves 
                                                
66 Se for eksempel husleieloven §§ 5-4 eller 7-4; arbeidsmiljøloven §§ 9-1 eller 15-7. 
67 Jf. Prop. 117 L (2009-2010) s. 105 og Rt-2012-851. 
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sannsynliggjort at gransking er hensiktsmessig men også at rekvirenten har et reelt behov 

for en slik gransking. Et liknende syn kommer frem hos Bråthen, men han konkluderer med 

at en slik forståelse neppe er riktig basert på de øvrige rettskildene.68 

 

Lovutvalget sier at hensikten med å endre vilkåret fra ”rimelig grunn” til ”saklig grunn” var 

å ”markere at bestemmelsen ikke skal innebære noe krav om at det må sannsynliggjøres at 

granskingen vil føre til at bestemte forhold avdekkes”.69 Lovutvalget ser ut til å legge seg 

på en minoritetsvennlig linje ved å understreke at ”minoritetens behov for innsyn i og even-

tuelt behovet for en uavhengig vurdering av selskapets forhold, kan være tilstrekkelig for å 

åpne gransking”.70  Samtidig understreket departementet at reglene skulle sørge for at ”sel-

skapene beskyttes mot at en minoritet som har mindre legitime interesser i at det åpnes 

gransking, lett kan misbruke granskingsinstituttet, i strid med selskapets interesser”.71 

Både departementet og lovutvalget la vekt på at reglene skal balansere mellom minoritetens 

behov for innsyn i selskapets forhold og selskapets interesse i at gransking ikke iverkset-

tes.72 

 

Formålet med lovendringen var altså  å ”styrke granskingsinstituttet” og sikre at vilkårene 

for å åpne gransking legger ”til rette for at en minoritet som har et reelt behov for innsyn i 

selskapets forhold får tilgang til gransking”.73 

 

                                                
68 Bråthen (2010) s. 22. 
69 NOU 2008:16 s. 72. 
70 NOU 2008:16 s. 72. 
71 Prop. 117 L (2009-2010) s. 55. 
72 Se Bråthen (2010) s. 23; Prop. 117 L (2009-2010) s. 55; NOU 2008:16 s. 71. 
73 Prop. 117 L (2009-2010) s. 53 og 55. 
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3.4 Historisk utvikling  

Et moment i forståelsen av vilkåret kan være den historiske utviklingen som vært i lovregu-

leringen. Det materielle vilkåret har flere ganger blitt endret, og mye tyder på terskelen for 

å få iverkatt gransking i realiteten er blitt senket ved hver endring.74 
 

Allerede i den første aksjeloven av 1910 var det regler om gransking og materielle vilkår 

for å få iverksatt slik gransking. Vilkåret var at det måtte ”sannsynliggjøres at der er utvist 

svik eller grov skjødesløshet”.75 Dette må forstås som et strengt vilkår og at det skulle mye 

til for å få iverksatt gransking. Ved lovendringen i 1957 kom vilkåret om ”rimelig 

grunn”.76 Mye tilsier at det ikke var hensikten å foreta noen betydelig lemping i adgangen 

til å iverksette gransking.77 Ordlyden må likevel sies å tale for at kravet i realiteten ble sen-

ket noe. I aksjelovene av 1976 og 1997 ble bestemmelsen videreført uten at terskelen ble 

problematisert eller omtalt videre i forarbeidene.  

 

Ved lovendring i 1984 ble loven endret slik at selskapet alltid skulle dekke kostnadene ved 

granskingen.78 I den forbindelse ble det uttalt at retten skulle foreta en reel prøving av 

granskingsgrunnene og at bestemmelsen skulle avskjære uoverveide og sjikanøse grans-

kingskrav.79 Selv om det trolig ikke har vært direkte tilsiktet synes det som at lovgiver har 

foretatt en gradvis senking av terskelen for å iverksette gransking.  

 

3.5 Det tidligere vilkåret ”rimelig grunn” 

Før lovendringen i 2010 var det materielle vilkåret ”rimelig grunn”. Det er flere grunner til 

å se litt nærmere på innholdet i den tidligere rimelighetsvurderingen. For det første er det 

                                                
74 Se NOU 2008:16 s. 52 flg. 
75 Aksjeloven 1910 § 68 annet ledd. 
76 Aksjeloven 1957 § 101 annet ledd. 
77 Bråthen (2010) s. 22. 
78 Lov 15. Juni 1984 nr. 73. 
79 Jf. Bråthen (2010) s. 22. 
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slik at både Høyesterett og Departementet har sagt at den tidligere rimelighetsvurderingen 

som Høyesteretts kjæremålsutvalg oppstilte i sin avgjørelse i Rt-2006-664 vil være relevant 

også ved den nye saklighetsvurderingen.80 Videre er forståelsen av rimelighetsvilkåret rele-

vant for å kunne vurdere den nye terskelen for å iverksette gransking etter kravet om ”sak-

lig grunn”. 

 

Rimelig grunn er også en rettslig standard som man finner i flere andre lover. Et eksempel 

er straffeprosessloven § 224 som omhandler vilkårene for igangsettelse av etterforskning, 

en undersøkelsesform som har mange likhetstrekk med granskinger. Kravet om rimelig 

grunn medfører der at det skal tas en vurdering av hvor sannsynlig det er at et straffbart 

forhold foreligger.81 Dette tilsier at også den tidligere ordlyden i aksjelovene indikerte at 

man skulle foreta en slik sannsynlighetsvurdering. Lovutvalget sa om dette at rimelighets-

vurderingen krevde at en gransking måtte være ”egnet til å bringe klarhet i faktiske for-

hold”.82  

 

Wille Kaisen påpeker at ”kravet om «rimelig grunn» må blant annet ses på bakgrunn av 

selskapets, og eventuelt øvrige aksjonærers, interesse i å unngå den belastning en så vidt 

uvanlig, og kanskje oppsiktsvekkende, prosess vil kunne innebære“83 Han peker samme 

sted også på at retten skal utøve en reell kontroll med granskingsgrunnene, men at kravet til 

granskingsgrunner skal være ”forholdsvis liberalt”.84 Dette underbygges med at det vil 

ligge i sakens natur at rekvirenten normalt vil mangle inngående kjennskap da det nettopp 

er slik informasjon granskingen skal sørge for å frembringe. Videre påpekes det at en 

gransking ofte vil være et ”mer effektivt og formålstjenlig middel” enn alternativene, som 

for eksempel et søksmål, for å fremskaffe informasjon.85 

                                                
80 Rt-2012-851 jf. Rt-2006-664; Prop. 117 L (2009-2010) s. 105. 
81 Riksadvokaten (1999) punkt III. 
82 NOU 2008.16 s. 60. 
83 Wille Kaisen (1995) s. 29. 
84 Wille Kaisen (1995) s. 29. 
85 Wille Kaisen (1995) s. 30. 
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Om terskelen for å iverksette gransking etter vilkåret om rimelig grunn sier Wille Kaisen 

videre at vurderingen vil inneholde et “vilkår om at rekvirenten påviser holdepunkter som 

gir rimelig grunn til mistanke om at en eventuell gransking vil kunne avdekke faktiske for-

hold som er rettsstridige, eller iallfall kritikkverdige”.86 Noe krav om sannsynlighetsover-

vekt mener han derimot ikke at det vil være, en rasjonelt fundert mistanke må kunne være 

tilstrekkelig. Lovutvalget viser på samme måte til at kravet til rimelig grunn innebar et krav 

om at en ”gransking må være egnet til å bringe klarhet i faktiske forhold knyttet til selska-

pets virksomhet”.87 Dette skulle avgjøres på grunnlag av en skjønnsmessig og sammensatt 

vurdering, hvor utgangspunktet var at den som ønsket gransking måtte kunne sannsynlig-

gjøre at granskingen kunne antas å avdekke rettstridige eller kritikkverdige forhold.88 
 

3.6 Nordisk rett 

I arbeidet med fellesnordisk aksjelovgivning som ble gjennomført på 1960 og -70 tallet ble 

det innført liknende granskingsbestemmelser i svensk og dansk rett. Selv om bestemmelse-

ne er relativt likt utformet har granskingsinstituttet ikke fått samme betydning i alle lande-

ne.89 En forklaring på dette kan være at det er forskjell i de materielle vilkårene for å iverk-

sette gransking. 

 

3.6.1 Dansk rett 

Etter dansk rett er vilkåret at en granskingsanmodning kun skal tas til følge dersom den er 

”tilstrækkelig begrundet”.90 Ordlyden synes her å indikere et strengere materielt krav enn 

det som følger av det norske kravet om ”saklig grunn”. Videre er det slik at forslag om 

                                                
86 Wille Kaisen (1995) s. 29. 
87 NOU 2008:16 s. 60. 
88 NOU 2008:16 s. 61. 
89 NOU 2008:16 s. 65. 
90 Selskabsloven § 150 stk. 2. 
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gransking må ha tilslutning fra tjuefem prosent av hele aksjekapitalen, ikke kun den aksje-

kapital som er tilstede på generalforsamlingen, for å kunne vedtas. Dette er et vesentlig 

strengere krav enn etter norsk rett, og spesielt i større selskaper med mange aksjonærer og 

stor spredning av aksjene vil det fort være vanskelig å få tilstrekkelig tilslutning.  

 

I dansk litteratur er det lagt til grunn at gransking kan ”føre til uro i selskabet” og at det for 

å unngå ”misbrug” må påvises ”at der bag et ønske om gransking ligger en rimelig aktio-

nærinteresse, som ikke kan tilfredstilles på anden, mindre indgribende vis”.91   

 

Dette kan tyde på at man i mindre grad har vektlagt minoritetshensynet i forhold til hensy-

net til selskapet enn det som ser ut til å være tilfelle i norsk rett. Samlet medfører dette at 

granskingsinstituttet er lite benyttet i Danmark.92  

 

3.6.2 Svensk rett 

Etter svensk rett er det ikke noe tilsvarende vilkår om at begjæringen skal ha saklig eller 

tilstrekkelig grunn.93 Dersom forslaget har fått tilslutning av minst en tiendedel del av 

samtlige aksjer, eller en tredjedel av aksjene som stemte ved generalforsamlingen, kan en 

eller flere aksjeeiere kreve at Bolagsverket utnevner en eller flere granskere.94 Prøvingen av 

begjæringen er med andre ord begrenset til å kun gjelde de formelle vilkårene. Prøvingen er 

dermed begrenset til å vurdere om søker er aksjeeier, om det foreligger et minoritetskvalifi-

sert forslag, om det foreligger et granskingstema og hvorvidt behandlingen av forslaget på 

generalforsamlingen har vært korrekt.95 Det organ i Norge som trolig vil være mest likt 

                                                
91 Schans Christensen (2003) s. 511. 
92 NOU 2008:16 s.65; Schans Christensen (2003) s. 510. 
93 Se Aktiebolagslagen kap. 10 § 22; NOU 2008:16 s. 68; Ackebo (2006) s. 38. 
94 Aktiebolagslagen kap. 10 § 22; se også NOU 2008:16 s. 68. Oppgaven med å utnevne granskere er 

forøvrig, ved lovendring som trer i kraft 01.11.2013, flyttet fra Länsstyrelsen til Bolagsverket. 
95 Lindskog (2013) s. 63. 
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Bolagsverket er Brønnøysundregistrene. Det er altså ikke noen rettslig prøving etter svensk 

rett men snarere snakk om et forvaltningsvedtak. 

 

Det svenske systemet fremstår som vesentlig mindre strengt og minoritetsvennlig enn det 

norske og danske. Dette er trolig årsaken til at aksjerettslige granskinger antas å være er 

langt mer utbredt i Sverige.96 Det er mye som tyder på at lovutvalget så hen til svensk rett 

og vurderte å lempe på de norske reglene i retning av den svenske modellen. Det er likevel 

slik at etter ”utvalgets syn ville det føre for langt å fjerne vilkåret til «rimelig grunn» full-

stendig, tilsvarende regelen i Sverige”.97  

 

Mye tyder dermed på at de norske reglene må forstå å ligge et sted midt i mellom de svens-

ke og de danske og at balansen mellom hensynet til minoriteten på den ene side og selska-

pet på den andre vil være et vesentlig moment i norsk rett. Interessant er det også at det kan 

se ut til at hvor strengt man praktiserer terskelen for å beslutte gransking direkte influerer 

den faktiske bruken av granskingsinstituttet. 

 

3.7 Terskelen for å iverksette gransking 

Departementet sa i sin behandling av lovendringen i 2010 at saklighetsvurderingen skal 

legge til rette for at minoritetseiere med et ”reelt behov” får tilgang til gransking.98 Depar-

tementet peker også på at det ikke er noen tilstrekkelig entydig avklaring av innholdet i det 

tidligere vilkåret om rimelig grunn, men at ”formålet med granskingsinstituttet skal være 

minoritetens behov for innsyn i, og eventuelt en uavhengig vurdering av, selskapets for-

hold.99 Departementet stiller seg bak å endre vilkåret og sier  at endringen medfører ”at det 

                                                
96 NOU 2008:16 s. 70. 
97 NOU 2008:16 s. 73. 
98 Prop. 117 L (2009-2010) s. 55. 
99 Prop. 117 L (2009-2010) s. 56. 
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ikke skal stilles strenge krav til en sannsynliggjøring av at granskingen vil føre til at be-

stemte kritikkverdige eller lovstridige forhold avdekkes”.100 

 

Lovutvalget viser videre til at det er et behov for en viss terskel og at det skal legges vekt 

på at bestemmelsen fortsatt skal ”beskytte mot uoverveide eller sjikanøse begjæringer om 

gransking men at den nedre grensen for hva som kreves likevel senkes i forhold til den 

rettspraksis som etter utvalgtes undersøkelser, synes å ha utviklet seg”.101 

 

I litteraturen er det, i motsetning til det forarbeidene ser ut til å anta, lagt til grunn at det er 

”liten grunn til å anta at lovendringen har medført nevneverdig endring i vurderingen av 

det materielle vilkår for at en begjæring om gransking skal etterkommes”.102 Dette under-

bygges med å vise til at både proposisjonen og lovutvalget har tatt utgangspunkt i at regle-

ne skal balansere aksjonærminoritetens interesse i at gransking skal skje og selskapets in-

teresse i at gransking ikke iverksettes. Det konkluderes med at samtlige av de momenter 

som fremheves i lovforarbeidene allerede har vært ansett relevante i rettspraksis og at det 

derfor ikke er ”noen holdepunkter for å anta at det skal mindre til for å få medhold i et krav 

om gransking enn tidligere”.103 

 

Når departementet i sin behandling av forslaget sa at endringen ”ikke vil innebære noen 

betydelig senking av terskelen for åpning av gransking”, er det trolig blant annet dette for-

ståelsen i litteraturen bygger på.104 Om dette er en riktig forståelse er nok heller tvilsomt. 

Utsagnet må trolig sees i sin kontekst for å forstås riktig. Utsagnet kom som et svar på hø-

ringsuttalelser fra blant annet Wikborg Rein hvor det ble antatt at det nye saklighetskravet 

ikke ville gi ”retten særlig mulighet til å avvise begjæringen, foruten i de tilfeller hvor det 

                                                
100 Prop.117 L (2009-2010) s. 56. 
101 NOU 2008:16 s. 72. 
102 Bråthen (2010) s. 23; sml. Aarbakke m.fl. (2012) s. 417. 
103 Bråthen (2010) s. 28. 
104 Prop. 117 L (2009-2010) s. 56. 
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anførte påstandsgrunnlaget for granskingen ikke er saklig”.105 Departementet må derfor 

forstås slik at de først og fremst besvarer denne bekymringen og at de ønsker å markere en 

klar grense mot en mer radikal endring i retning av for eksempel det svenske systemet.106 

At departementet med uttalelsen ønsket å si noe autorativt om terskelen for å beslutte 

gransking etter de nye reglene er etter min mening mer tvilsomt. 

 

Når det gjelder selve saklighetsvurderingen skal denne i følge departementet bygge på en 

konkret helhetsvurdering hvor de kriteriene Høyesteretts kjæremålsutvalg stilte opp i Rt-

2006-664 som et utgangspunkt vil være en hensiktsmessig tilnærming.107 Tilsvarende i Rt-

2012-851 hvor det mest sentrale avsnittet er som følger: 

 

”Lagmannsretten legger etter dette til grunn at lovendringen hadde til formål å 

senke terskelen for åpning av granskning noe, sammenlignet med det som fulgte av 

tidligere praksis. Likevel slik at tidligere praksis' oppstilling av vurderingstema, 

slik det fremgår av Rt-2006-664, fortsatt har gyldighet. Etter dette finner lag-

mannsretten det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i en vurdering av arten av de 

forhold granskningen gjelder, herunder de involverte verdier og hvorvidt den kri-

tikk som begrunner granskningen er forankret i tilstrekkelig konkrete forhold.” 

 

Av dette er det spesielt to ting som er verdt å merke seg. For det første at høyesterett tiltrer 

lagmannsrettens uttalelse om at terskelen for åpning av gransking faktisk skal senkes noe i 

forhold til tidligere praksis. Det vil dermed kreves mindre for å åpne gransking etter  den 

nye saklighetsvurderingen enn etter den tidligere rimelighetsvurderingen.  

 

                                                
105 Prop. 117 L (2009-2010) s. 54. 
106 Hvor det ikke er noe materielt vilkår i det hele tatt jf. Aktiebolagslagen 10 kap. 22 §; se også pkt. 3.6.2 

ovenfor. 
107 Prop. 117 L (2009-2010) s. 56. 
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Videre er det verdt å merke seg at de vurderingstema som er oppstilt i den andre sentrale 

høyesterettsavgjørelsen om det materielle vilkår fortsatt skal ha gyldighet i saklighetsvur-

deringen. 

 

Høyesteretts kjæremålsutvalg sier i Rt-2006-664 at det ikke finner at det hefter feil ved 

følgende lovforståelse som lagmannsretten har lagt til grunn: 

 

“Lagmannsretten har kommet til at « det var, og er, rimelig grunn til å granske de 

forholdene som begjæringen gjelder », jf. allmennaksjeloven § 5-26 første ledd. 

Standpunktet bygger på en vurdering av blant annet arten av de forhold gransk-

ningen gjelder, herunder de involverte verdier, hvorvidt den kritikk som begrunner 

granskningen er forankret i tilstrekkelig konkrete forhold, kostnadene ved gransk-

ningen, hvorvidt den tilfredsstillende kunne utføres internt og hvor stor andel av 

aksjekapitalen som sto bak kravet.” 

 

Det oppstilles altså fem konkrete kriterier som skal inngå i vurderingen av om det er ”rime-

lig grunn” til å iverksette gransking. Disse samt enkelte andre momenter som synes å gå 

igjen i vurderingene i rettspraksis vil bli sett nærmere på i det følgende. 

 

3.8 Momentene i saklighetsvurderingen 

Som vist over vil momentene i saklighetsvurderingen i stor grad være sammenfallende med 

det som gjaldt i rimelighetsvurderingen. Som et naturlig resultat av at terskelen for å iverk-

sette gransking etter saklighetsvurderingen er senket, må forståelsen og ikke minst vekten 

av vurderingstemaene nødvendigvis være noe annerledes.  

 

3.8.1 Sjikanøse og uoverveide granskingsbegjæringer 

At granskingsbegjæringer som ikke er tuftet på et ønske om og behov for innsyn, men der-

imot er sjikanøse eller uoverveide, skal avvises synes klart. Forarbeidene, litteraturen og 
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rettspraksis er helt entydige på dette området.108 Det naturlige spørsmålet blir da hva som 

ligger i begrepet sjikanøse og/eller uoverveide granskingsbegjæringer. I det følgende vil 

først sjikanøse begjæringer behandles før det blir sett nærmere på hva som gjør at begjæ-

ringen kan sies å være uoverveid.  

 

Ut fra en språklig forståelse av sjikanøs må det antas at det gjelder noe som er fornærmen-

de, ærekrenkende eller rett og sett ondsinnet. Språklig er det også mye som indikerer at 

retten skal foreta en vurdering av motivene til den som fremmer granskingsforslaget. Det er 

trolig ikke en helt riktig forståelse. Såfremt det er ”saklig grunn” til å iverksette gransking 

burde ikke det egentlige motivet til den som står bak være relevant.109 Det vil vel også kun-

ne sies å skape en tilnærmet umulig bevismessig situasjon dersom retten skulle forsøke å ta 

rede på rekvirentens motiver i behandlingen av granskingsbegjæringer. Det er nok snarere 

slik, som det er lagt til grunn i LB-2013-118390, at det man ønsker å ramme er den rekvi-

rent som ikke har legitime interesser i at det åpnes gransking, eller som på annen måte mis-

bruker granskingsinstituttet.  

 

Terskelen for at en begjæring skal kunne kalles sjikanøs må antas å være høy. Det må trolig 

også ganske klare holdepunkter til for å avvise en granskingsbegjæring med denne begrun-

nelsen. Dersom det fremstår som overveiende sannsynlig eller klart at rekvirenten ikke 

ønsker eller har behov for gransking men kun fremmer forslaget for å påføre selskapet 

merarbeid eller tap bør det avvises som sjikanøst. Det samme gjelder hvis det  virker som at 

det kun er personkonflikter og ikke aksjonærkonflikter som ligger bak og spesielt hvis 

granskingsbegjæringen fremmes for å skade en motpart. 

 

Det neste vurderingstema er hva som må forstås med en uoverveid begjæring. Språklig 

tyder det på at begjæringen er ubesindig eller lite gjennomtenkt. En gransking kan få store 

konsekvenser både for selskapet og enkeltindivider, og er ikke et rettslig instrument som 

                                                
108 Se for eksempel Ot.prp.nr.75 (1983-84) s. 3-4. 
109 Se om dette også hos Johansen (2000) s. 26. 
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det bør tas lett på. En rekvirent som fremmer en begjæring uten å ha vurdert kravet ordent-

lig, eller hvor det fremstår som at man ikke har tenkt gjennom eller lagt ned særlig arbeid i 

begjæringen, vil fort kunne sees på som uoverveid. En begjæring som det er vanskelig å se 

at har gode grunner for seg basert på de andre momentene i helhetsvurderingen vil også fort 

kunne bli vurdert som sjikanøs eller uoverveid. Terskelen for at begjæringen kan anses som 

uoverveid antas å være lavere enn for sjikanøs, og må bygge på en konkret helhetsvurde-

ring. 

 

Dersom retten finner at begjæringen er sjikanøs eller uoverveid vil dette være et moment 

som vil måtte tillegges betydelig, om ikke avgjørende vekt.  

 

3.8.2 Arten av de forhold granskingen gjelder. 

Dette er et av vurderingstemaene som trekkes frem i Rt-2006-664. I LB-2006-2037 som 

vurderingstemaet er hentet fra, sier retten at de forhold som skal granskes har skjedd ved 

”brudd på styrets fullmakter og i strid med loven”. Det er altså snakk om mistanker om 

relativt grove tillitsbrudd. Lagmannsretten viser videre til at det er snakk om forhold som er 

konkrete nok til at det ”synes rimelig å granske dem nærmere”.110 I teorien er det lagt til 

grunn at en velfundert mistanke om straffbare forhold  begått mot aksjonærfellesskapet vil 

være tilstrekkelig til at det foreligger saklig grunn.111  

 

Det ser altså ut til å være en proporsjonalitetsvurdering, hvor det er slik at jo mer alvorlige 

forhold det er snakk om, jo lettere vil det kunne være saklig grunn. Dette synes også å ha 

gode grunner for seg ut fra minoritetsvernshensyn. Alvorlighetsgraden av et eventuelt 

maktmisbruk eller overtramp, sett i forhold til minoritetsaksjonærenes interesse, avgjør 

hvor stort behov for vern og beskyttelse er.  Litteraturen tar et liknende standpunkt og det 

                                                
110 LB-2006-2037 
111 Se for eksempel Bråthen (2010) s. 25. 
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antas at jo mer kritikkverdige forhold som antas å avdekkes jo større grunn er det til iverk-

sette en gransking.112 

 

Motsatt må man da kunne anta at bagatellmessige forhold tilsier at det skal mer til for å få 

iverksatt gransking. Noen generell nedre terskel for hva slags forhold som vil veie mot at 

det er saklig grunn, er det derimot vanskelig å stille opp. Dette vil også måtte bero på en 

konkret helhetsvurdering. I denne vurderingen må det legges vekt på hvor stort minorite-

tens behov for innsyn og oppklaring er og hvor stor betydning forholdet har for minoritets-

aksjonærene som sådanne.  

 

I LF-2000-232 la retten vekt på at det primært dreide seg om personlige og tilbakelagte 

konflikter, samt  enkelte mindre formalovertredelser, i sin vurdering av at det ikke var ri-

melig grunn til å iverksette gransking.  Retten sier også at de ved vurderingen skal ha mino-

ritetens interesse for øyet men samtidig legge vekt på selskapets og flertallets interesse. Det 

ser altså ut til at retten kommer til at forholdene som ønskes gransket i liten grad har et be-

skyttelsesverdig formål ut fra minoritetshensyn, og fordi granskingsgrunnene ser mer ut til 

å være basert mer på personkonflikter enn aksjonærkonflikter. En slik forståelse vil nok 

også gjøre seg gjeldende etter den nye saklighetsvurderingen. Etter min mening vil det dog 

være slik at dersom personkonflikten er et direkte resultat av en aksjonærkonflikt, kan ikke 

det at det i tillegg også er en personkonflikt i seg selv tale mot minoritetsaksjonærens be-

hov for innsyn. At det i en aksjonærkonflikt fort vil kunne oppstå personkonflikter kan ikke 

anses som uvanlig og bør dermed ikke uten videre være et moment i seg selv. 

 

Arten av de forhold som skal granskes vil være et viktig moment i vurderingen. Spesielt vil 

det være slik at om granskingsgrunnene har betydning for rekvirenten i hans rolle som ak-

sjonær vil det være et tungt argument for at det er saklig grunn. Tilsvarende vil forhold som  

ser ut til å falle utenfor nedslagsfeltet til minoritetsvernet og som i mindre grad er motivert 

av rekvirentens posisjon som aksjeeier, fort lede til at granskingsforslaget ikke tas til følge 

                                                
112 Bråthen (2010) s. 26. 
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3.8.3 Egnethetsvurdering og kravet om sannsynliggjøring 

I litteraturen er det antatt at når lovforarbeidene trekker frem minoritetens behov for innsyn 

og Rt-2006-664 fremhever arten av de forhold som granskingen gjelder, må dette anses 

som to sider av samme sak.113 Granskingsreglene har først og fremst som formål å gi ”in-

formasjon om forhold som kan berøre deres posisjon som aksjonærer” og granskingen må 

som vist ”være egnet til å bringe klarhet i faktiske forhold”.114 Dette må forstås slik at det 

skal foretas en egnethetsvurdering.  Gransking må være et egnet middel for å bringe klarhet 

i faktiske forhold knyttet til selskapets virksomhet for at begjæringen skal ha saklig grunn. 

Wille Kaisen hevder det må være en saklig sammenheng mellom det som kreves gransket 

og det som ønskes klarlagt og at granskingen må ha som formål å avdekke disse faktiske 

forhold.115 I eldre litteratur er det antatt at gransking som utgangspunkt er forbeholdt de 

tilfeller der granskingen er egnet til å avklare hvorvidt minoritetens aksjonærrettigheter 

eller aksjonærinteresser er blitt krenket eller dersom man mistenker at det foreligger andre 

overtredelser av de normer som regulerer selskapsforholdet.116 

 

Også i rettspraksis ser det ut til å bli foretatt egnethetsvurderinger. I LE-2011-203823, for 

øvrig den avgjørelsen Høyesterett tiltrer i Rt-2012-851, blir det sagt at det ved vurderingen 

av om det er tilstrekkelig sannsynliggjort at en gransking vil kunne avdekke kritikkverdige 

eller lovstridige forhold vil man måtte se dels på hvorvidt det er en viss sannsynlighet for at 

slike forhold faktisk vil bli avdekket, og dels på hvorvidt gransking er et egnet virkemiddel 

for å få slike forhold avdekket. Det er med andre ord både spørsmål om det er sannsynlig at 

det er noe å avdekke, og i tilfelle om gransking fremstår som en egnet metode. I LE-2011-

                                                
113 Bråthen (2010) s. 24. 
114 Bråthen (2010) s. 25. 
115 Wille Kaisen (1995) s. 30-31. 
116 Wille Kaisen (1995) s. 35. 
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20383 legges det vekt på at en vurdering av styrets habilitet må ”anses som faktiske om-

stendigheter som en granskning av selskapet vil være egnet til å avdekke”.117  

 

Lovutvalget antar at rimelighetsvurderingen i rettspraksis ”avgjøres på grunnlag av en 

skjønnsmessig og sammensatt vurdering hvor utgangspunktet er at rekvirenten må kunne 

sannsynliggjøre at granskingen kan antas å ville avdekke rettstridige eller iallfall kritikk-

verdige forhold av faktisk art”.118 Utvalget viser videre til at det fremstår som uklart hvor-

dan dette kravet til sannsynliggjøring praktiseres, men at det for eksempel følger av LB-

2003-1443 at kravet om at granskingen tilsier at det ikke skal iverksettes gransking dersom 

formålet i ”hovedsak er å besørge juridiske eller utenrettslige vurderinger av forhold som i 

relevante faktiske henseender allerede er kjent for rekvirenten”.119 Dette må forstås som en 

oppfattning av at en gransking først og fremst, selv om den som vist tidligere kan utvides 

med vurderinger av de funn som gjøres, skal være en faktaundersøkelse for å fremskaffe 

informasjon om hendelser eller et gitt faktum. En slik forståelse synes fortsatt å ha gode 

grunner for seg. I LG-2012-36371 sies det tilsvarende at granskingen fremstår som et ”øns-

ke om å få en juridisk og/eller forretningsmessig vurdering av disposisjonene, noe som 

taler mot at granskingskravet er saklig begrunnet”. Dette kan umiddelbart se ut til å være 

noe i motstrid med det som sies i Rt-2000-1792 om at også vurderinger kan være en del av 

mandatet. Poenget, slik jeg oppfatter lagmannsretten, er at det her kun var snakk om vurde-

ringer på et allerede kjent faktum. Vurderinger uten noen form for faktainnhenting, i mot-

setning til et tilfelle hvor de fakta man finner underlegges ulike vurderinger, antas dermed å 

falle utenfor granskingsreglenes virkeområde. 

 

Det er altså slik at det ”ikke stilles strenge krav til granskingsrekvirentens sannsyliggjø-

ring”.120 Det må likevel antas at dersom retten kommer til at gransking, uavhengig av år-

sak, ikke synes å være egnet for å besvare granskingstemaene i begjæringen, vil dette måtte 
                                                
117 LE-2011-20383. 
118 NOU 2008:16 s. 61. 
119 NOU 2008:16 s. 61. 
120 Prop. 117 L (2009-2010) s. 105. 
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tillegges betydelig vekt. Det fremstår som lite rimelig å utsette selskapet for en gransking 

som trolig ikke vil finne svar på de spørsmål den er ment å besvare. Det samme må gjelde 

dersom den på annen måte ikke anses å ha noen særlig verdi for minoritetsaksjonæren. 

 

I litteraturen er det videre lagt til grunn at det ikke er noe krav om sannsynlighetsoverekt, 

en rasjonelt fundert mistanke må kunne være tilstrekkelig.121 Bråthen peker på at en mis-

tanke om straffbare handlinger begått mot aksjonærfellesskapet vil kunne medføre at det er 

”saklig grunn” selv om politiet velger å ikke forfølge saken.122 Derimot ser det ut til at det i 

rettspraksis er slik at man alltid vil anse vilkåret for oppfylt dersom det sannsynliggjøres at 

bestemte kritikkverdige eller lovstridige forhold vil kunne avdekkes.123  

 

3.8.4 De involverte verdier, kostnadene ved granskingen og flertallets interesse i 

at gransking ikke åpnes. 

I rettspraksis er det i vurderingen av om det skal åpnes gransking lagt vekt på at forholdene 

som kreves gransket representerer store verdier.124 I LB-2006-2037 synes det som at retten 

tillegger det faktum at det dreier seg om betydelige verdier stor vekt. Man kan vel da anta 

at retten motsetningsvis ville lagt en høyere terskel til grunn hvis det hadde vært snakk om 

lavere verdier. Rettspraksis og forarbeidene gir altså støtte for en etablert praksis for at de 

involverte verdier skal vektlegges.125 Med involverte verdier må forstås de økonomiske 

konsekvensene for alle involverte parter.  

 

Som vist ovenfor vil det i praksis være snakk om en proporsjonalitetsvurdering, og det 

samme må antas å gjelde her. I tidligere underrettspraksis er det lagt til grunn at dersom 

granskingen vil medføre betydelige kostnader, og det må antas at den bare i beskjeden grad 

                                                
121 Wille Kaisen (1995) s. 29. 
122 Bråthen (2010) s. 25. 
123 Bråthen (2010) s. 25. 
124 LB-2006-2037. 
125 Prop. 117 L (209-2010) s. 105 og for eksempel LB-2006-2037. 
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vil bidra til avklaring av faktiske forhold som er av betydning for rekvirenten, vil dette tale 

mot at det er rimelig grunn. 126  

 

Departementet har i sin behandling også lagt til grunn at det er snakk om en interesseavvei-

ning der spørsmålet vil være hvem som er nærmest å bære kostnadene.127 Lovkommentaren 

viser til at det ved rimelighetsvurderingen før lovendringen i 2010 var slik at det kunne 

legges vekt på at selskapet må bære kostnadene ved granskingen og at dette fortsatt vil 

være av betydning i den nye saklighetsvurderingen etter gjeldende rett.128 Dette synet får 

støtte hos Bråthen som viser til at det i forarbeidene til lovendringen ikke tas avstand fra at 

kostnadene fortsatt kan være et moment ved vurderingen.129 Bråthen antar videre at dette 

nå må inngå som en del av interesseavveiingen mellom minoritetsaksjonærenes interesse i 

å åpne gransking og selskapets interesse i at gransking ikke iverksettes.130 Lagmannsretten 

vurderer i LE-2011-203823 kostnadene ved en gransking og sier blant annet at den ikke 

kan se at ”granskningskostnadene vil være av en slik størrelse at det i seg selv kan tale mot 

at begjæringen anses å ha saklig grunn.” I LF-2013-88060 legges det også vekt på 

kostnadene og retten legger til grunn at i” rettspraksis er det lagt vekt på om selskapet må 

anses nærmere enn aksjeeierne til å bære kostnadene ved en gransking som det er påvist et 

saklig behov for.” 

 

Forarbeidene peker i en annen retning. Lovutvalget sier rett ut at etter saklighetsvurdering-

en skal ”hensynet til flertallets interesse i at gransking ikke blir foretatt, ikke tillegges selv-

stendig betydning i vurderingen av om det bør åpnes gransking”.131 Departementet bygger 

opp under dette ved å si at det er ”uheldig dersom det, i strid med andre vesentlige hensyn, 

for eksempel legges uforholdsmessig stor vekt på hensynet til at selskapet må bære kostna-

                                                
126 Se for eksempel LB-1995-2072. 
127 Prop.117 L (2009-2010)  
128 Aarbakke m.fl. (2012) s. 418. 
129 Bråthen (2010) s. 27. 
130 Bråthen (2010) s. 27. 
131 NOU 2008:16 pkt. S. 61. 
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dene, og til selskapets og flertallets interesse i at gransking ikke blir gjennomført”.132 De-

partementet peker samme sted også på at dersom selskapet ikke frivillig har imøtekommet 

legitime anmodninger om innsyn eller informasjonsbehov fra minoritetsaksjonærer taler 

dette spesielt for at kostnadene for selskapet ikke vil være et moment av særlig betyd-

ning.133 

 

Det er mye som tilsier at dette er et moment som tidligere har vært tillagt betydelig vekt.134 

Det er videre mye som taler for at dette etter gjeldende rett ikke lenger bør tillegges særlig 

vekt. Kun i de tilfeller hvor det fremstår som et stort avvik mellom selskapets eller majori-

tetens byrde og minoritetens interesse i gransking bør kostnadene eller majoritetens interes-

se være utslagsgivende i saklighetsvurderingen. 

 

3.8.5 Bestemte kritikkverdige eller lovstridige forhold 

Departementet sier at det ”ikke stilles strenge krav til (…) at bestemte kritikkverdige eller 

lovstridige forhold av faktisk art vil bli avdekket gjennom granskingen”.135 Dette er et ut-

gangspunkt som synes å ha gode grunner for seg og som vist ovenfor har støtte i de øvrige 

rettskildene. Som vist antas det i litteraturen at selv en ren pretensjon om å avdekke ulovli-

ge eller kritikkverdige forhold kan, dersom den har grunnlag i faktiske forhold som under-

bygger pretensjonen, være tilstrekkelig for å tilfredsstille kravet om sannsynliggjøring.136  

 

Det avgjørende i saklighetsvurderingen ser i større grad ut til å være om minoriteten kan 

sannsynliggjøre et behov for gransking, fremfor å måtte sannsynliggjøre at granskingen vil 

føre til avdekking av konkrete forhold. En gransking som avkrefter et rykte eller en mistan-

                                                
132 Prop. 117 L (2009-2010) s. 55-56. 
133 Prop. 117 L (2009-2010) s. 55-56. 
134 Se for eksempel Bråthen (2010) s. 27; Aarbakke m.fl. (2012) s. 418-419; Wille Kaisen (1995) s. 29. 
135 Prop. 117 L (2009-2010) s. 105. 
136 Bråthen (2010) s. 26 med videre henvisninger til bla. RG-2010-378, RG-2002-1506 og LB-2009-152739. 
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ke om misligheter vil også kunne ha mye for seg, da den kan skape ro i selskapet og virke 

konflikt- og prosessdempende. 

 

Det vil derimot nok være slik at dersom rekvirenten sannsynliggjør at granskingen vil av-

dekke bestemte kritikkverdige eller lovstridige forhold vil dette vil dette være et moment 

som må tillegges betydelig, og trolig avgjørende, vekt i retning av at det foreligger saklig 

grunn.137 

 

3.8.6 Forankring i tilstrekkelig konkrete forhold 

I rettspraksis er det lagt til grunn at ”anførslene fra den som begjærer gransking må ha 

tilstrekkelig grunnlag i de faktisk forholdene som begrunner kravet”.138 Det ser altså ut til å 

være en form for bevisvurdering retten skal foreta. Dette har likhetstrekk til kravet om 

rettslig interesse i tvistelovens § 1-3.139 Man har altså måttet påvise et reelt behov for 

gransking gjennom å synliggjøre tilstrekkelig de forhold som ligger til grunn for grans-

kingsbegjæringen.  

 

Det kan trolig ikke kreves for mye av rekvirenten, i LB-2005-103147 vises det til at det må 

foreligge rimelig grunn til mistanke. I RG-1990-1282 sier retten at det er  “nødvendig at 

rekvirenten fremlegger opplysninger som er egnet til å kaste lys over de faktiske for-

hold”.140 Videre sier retten i samme avgjørelse at det må  ”kreves at det gis en ryddig og 

detaljert fremstilling av de forhold som menes å kunne danne grunnlag for gransking”.141 

 

Momentet vil derimot trolig ha en side mot ønsket om å sikre seg mot sjikanøse og uover-

veide granskingsbegjæringer. Den som begjærer gransking må derfor kunne vise til til-

                                                
137 Se for eksempel Prop. 117 L (2009-2010) s. 105. 
138 LB-2009-152739  jf. blant annet LH-2002-513. 
139 Se også Narbout (2010) s. 32. 
140 RG-1990-1282. 
141 RG-1990-1282. 
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strekkelig konkrete forhold for å på den måten synliggjøre at han har er et reelt behov for at 

gransking iverksettes. Støtte for dette finner man blant annet i departements uttalelser om at 

”gransking må være egnet til å bringe klarhet i faktiske forhold knyttet til selskapets virk-

somhet”.142 

 

Dette kravet er etter min mening noe problematisk. Da det nettopp er innsyn i et ukjent 

faktum som er hovedformålet med granskingsreglene, fremstår det som motstridende å 

avvise granskinger fordi rekvirenten ikke kan vise til tilstrekkelig kunnskap om forholdene 

som kreves gransket. Det kan ikke oppstilles krav om at rekvirenten skal foreta noen form 

for forhåndsgransking. Tilsvarende sier lovutvalget at det ikke kan kreves at rekvirenten 

”allerede må være i besittelse av en betydelig mengde informasjon”.143 Lovutvalget under-

bygger dette med at det  kan være behov for gransking i saker hvor selskapets handlemåte 

fremstår som uforståelig. Det samme vil være tilfelle i saker hvor selskapet nekter å besva-

re rimelige spørsmål eller gi minoriteten opplysninger. Dersom minoriteten ikke har tilgang 

til opplysninger vil det fort bli vanskelig om ikke umulig å sannsynliggjøre eller konkreti-

sere at en gransking vil avdekke bestemte forhold.144  

 

På den annen side vil hensynet til en reel kontradiksjonsmulighet for selskapet tilsi at rekvi-

renten må belyse hva mistankene om misligheter konkret bygger på. Rettssikkerhetshensyn 

tilser dermed at det må stilles visse krav til rekvirenten og at han må vise til konkrete for-

hold i begjæringen. Det at selskapet nekter å svare på rimelige spørsmål vil trolig kunne 

være et tilstrekkelig konkret forhold. 

 

I rettspraksis knyttes begrunnelseskravet altså ofte opp mot at rekvirenten må sannsynlig-

gjøre at granskingen vil være egnet til å avdekke de forhold som granskingen retter seg 

mot.145 Det er om dette lagt til grunn at det ikke kan stilles strenge krav til sannsynliggjø-
                                                
142 RG-1990-1282. 
143 NOU 2008:16 s. 71. 
144 NOU 2008:16 s. 71. 
145 Se pkt. 3.8.8 nedenfor. 
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ringen.146 Tilsvarende må gjelde i forhold kravet om å begrunne at granskingen er forankret 

i tilstrekkelig konkrete forhold. Det er med andre ord lite trolig at det kan stilles for strenge 

krav til forankringen. 

 

Vekten av dette er vanskelig å si noe generelt om. Det må antas at dersom kravet klart er 

velbegrunnet i sannsynliggjorte faktiske forhold må det veie tungt i retning av at det fore-

ligger saklig grunn. Dersom rekvirenten overhodet ikke kan vise til noen slik forankring 

overhodet vil det igjen nok fort kunne medføre at man nærmer seg et uoverveid granskings-

forslag. Reelle hensyn taler dog for at man ikke stiller for strenge krav, det samme gjør 

forarbeidene. Det må derfor antas at dette ikke er et moment som normalt bør tillegges sær-

lig vekt i saklighetsvurderingen. 

 

3.8.7 Informasjonstilgang og betydningen av at forholdet er kjent. 

Et vurderingstema som derimot synes å gis betydelig vekt av lovgiver i sakslighetsvurde-

ringen er om selskapet har hatt en uforståelig handlemåte og om selskapet nekter å gi in-

formasjon til minoritetsaksjonærene. Lovutvalget peker på at ”det kan være behov for en 

gransking der selskapets handlemåte fremstår som uforståelig og/eller selskapet nekter å 

besvare rimelige spørsmål eller gi informasjon om bestemte forhold det bør gjelde åpenhet 

om”.147 Også departementet understreker dette og sier at det i slike tilfeller kan være et 

”særlig behov for at det gjennomføres gransking”.148 I forlengelsen av dette peker man 

som nevnt ovenfor både fra lovutvalget og departementets side på at ved en granskingsbe-

gjæring som er  begrunnet i et formål om å avdekke noe rekvirenten har en beskyttelses-

messig interesse i å bli kjent med kan det ikke skal stilles strenge krav til sannsynliggjøring 

av om granskingen vil avdekke kritikkverdige forhold.149 Dette vil ha nær sammenheng 

                                                
146 Se for eksempel LE-2011-203823 med videre henvisninger. 
147 NOU 2008:16 pkt s. 71. 
148 Prop. 117 L (2009-2010) s. 56 
149 Prop. 117 L (2009-2010) s. 56; NOU 2008:16 s. 71. 
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med hensynet til minoritetens informasjonsbehov og den enkelte aksjeeiers interesse i å 

kunne ivareta sine interesser i selskapet.150 

 

Det at selskapet har gitt minoriteten tilgang til all informasjon, og at det således ikke er 

behov for en gransking da denne ikke anses å kunne fremskaffe noe nytt, ser ut til å være et 

vanlig argument mot å iverksette gransking.  

 

Tidligere rettspraksis synes også å vektlegge dette som for eksempel i  RG-1990-155 hvor 

dette er lagt til grunn som et moment tingretten kan legge vekt på i vurderingen. I LB-

2013-118390 fremheves at etter en ”samlet vurdering er det lagmannsrettens syn at det 

ikke lenger er nevneverdig ytterligere informasjon om ytelser til ledelsen og vurderingene 

bak fastsettelsen av ytelsene å få gjennom en gransking”.151 Her vektlegges med andre ord 

at selskapet tilsynelatende har fremlagt all nødvendig informasjon for å avklare spørsmålet.  

 

Tilsvarende er det antatt i litteraturen at en granskingsbegjæring normalt ikke vil ha ”saklig 

grunn” dersom selskapet har gitt fullt innsyn i det materialet som er gjenstand for grans-

king.152 Dette må dog gjelde en reel innsynsmulighet, slik at for eksempel løse tilbud om å 

kunne innhente opplysninger hos revisor eller regnskapsfører ikke vil være tilstrekkelig.153 

Det er også antatt å være slik at dersom selskapet har motsatt seg å gi informasjon vil det 

være et tungtveiende hensyn for å iverksette gransking.154 I LF-2013-88060 uttaler retten at 

ved ”helhetsvurderingen i den foreliggende saken, legger lagmannsretten en viss vekt på at 

minoritetsaksjonærene har fått avslag på tidligere anmodninger om dokumenta-

sjon/opplysninger.” Videre ser det ut til at retten legger avgjørende vekt på at de ankende 

                                                
150 Se for eksempel Ot.prp. nr. 23 (1996-07) pkt 10.1.4. 
151 LB-2013-118390. 
152 Se Bråthen (2010) s. 25; Wille Kaisen (1995) s. 3; Aarbakke m.fl. (2012) s. 418 og videre hensvisninger til 

underrettspraksis.  
153 Bråthen (2010) s. 25. 
154 Bråthen (2010) s. 25. 
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parter har en ”beskyttelsesverdig interesse i klarlegging av de oppgitte problemstillinge-

ne”.155  

 

Etter min mening bygger dette argumentet trolig på en litt for forenklet forståelse av hva en 

gransking er. Særlig i tilfeller hvor det er selskapets forvaltning som skal granskes, må det 

å gi tilgang til tilgjengelig dokumentasjon i mange tilfeller anses som en relativt uegnet 

metode for å finne frem til faktum. Mange forvaltningsmessige spørsmål og vurderinger 

bygger på grunnlag som ikke vil være nedskrevet noe sted. Den forståelsen som lagmanns-

retten legger til grunn i LB-2012-164618  hvor det pekes på at ”granskeren blant annet 

skal gis mulighet til å oppta forklaring fra personer i selskapet, og at det må legges betyde-

lig vekt på hvordan granskeren finner det mest hensiktsmessig å gjennomføre undersøkel-

sene.” må sies å ha mye for seg. En moderne gransking består av mange flere momenter 

enn rene dokumentgjennomganger og spesielt intervjuer vil nok måtte anses som helt es-

sensielt for å kunne klarlegge de faktiske forhold i forvaltningsmessige spørsmål. Det er 

også vanskelig for minoriteten, og også retten, å vurdere om selskapet virkelig har lagt 

frem all informasjon. Det er nærliggende å tro at det for enkelte kan være fristende å holde 

tilbake informasjon som taler mot en og at man da heller legge frem all mulig annen infor-

masjon enn den som faktisk er den mest aktuelle. Hvordan retten skal kunne bedømme det-

te hensiktmessig  uten å foreta en full realitetsbehandling av spørsmålet synes også vanske-

lig å se. 

 

På den annen side må det være klart at dersom behovet for informasjon i sin helhet er lite 

eller av begrenset verdi for minoriteten, vil dette vanskelig kunne forsvare en kostbar,  om-

fattende og belastende gransking.156 

 

Det er mye som taler for at dette er et moment som bør tillegges begrenset vekt i saklig-

hetsvurderingen og i hvert fall betydelig mindre vekt enn det som synes å ha vært tilfelle. 
                                                
155 LF-2013-88060. 
156 Se også LB-2005-9819 hvor det sies at det ligger utenfor granskingsinstituttets formål å besørge 

vurderinger av forhold som allerede er kjent for rekvirenten. 
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Dette må særskilt gjelde der mandatet inneholder granskingstema som på en eller annen 

måte omhandler forvaltningen av selskapet. Ved rene regnskapsmessige gjennomganger vil 

dette muligens stille seg annerledes slik at argumentet kan få større tyngde. Men også i 

slike situasjoner vil nok det ovenstående fort gjøre seg gjeldende da også utvidende regn-

skapsmessige analyser og vurderinger av ulik art vil være virkemidler granskeren kan be-

nytte. 

 

3.8.8 Intern eller frivillig gransking 

Et moment som også er blitt trukket frem i Rt-2006-664 og i litteraturen er betydningen av 

en eventuell intern gransking iverksatt av selskapet. På den ene siden fremheves det i litte-

raturen at generalforsamlingen ikke kan  avskjære en aksjonærs krav om gransking ved å 

beslutte frivillig gransking og selv oppnevne granskere.157 Wille Kaisen påpeker at minori-

tetenes rett til gransking fort ville blitt illusorisk dersom majoriteten kunne avskjære forslag 

om rettsoppnevnte granskere ved å stemme for å iverksette en frivillig gransking på gene-

ralforsamlingen, for så oppnevne «lojale» granskere, eller på annen måte fastsette en for 

minoriteten lite betryggende gjennomføringsmåte.158  

 

Tilsvarende vil det klart ikke anses tilstrekkelig dersom selskapets interne gransking ikke 

gir betryggende avklaring av granskingstemaene.159 På den annen side viser lovkommenta-

ren til at gransking tidligere er blitt avvist som følge av at minoritetsaksjonæren ikke har 

godtatt et tilbud om frivillig gransking.160 Det antas også at en eventuell igangsatt frivillig 

gransking vil være et forhold som skal tas med i betraktningen når retten skal vurdere om 

det er saklig grunn til å iverksette gransking.161 Det legges altså til grunn at retten i et slikt 

tilfelle må foreta en konkret vurdering av hvorvidt selskapets opplegg tilfredsstiller minori-

                                                
157 Bråthen (1998). 
158 Wille Kaisen (1995) s. 31. 
159 Bråthen (2010) s. 25. 
160 Aarbakke m.fl. (2012) s. 418 med videre henvisning til RG-2001-995. 
161 Aarbakke m.fl. (2012) s. 415. 
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tetens behov for en uavhengig og forsvarlig undersøkelse og om det er behov for en ny og 

mer spisset eller uavhengig gransking.162 

 

Momenter av betydning i vurderingen vil trolig være hvem som utnevnte granskerne, 

granskernes habilitet og kompetanse, hvem som har utferdiget mandatet, prosessen rundt 

beslutningen om å iverksette frivillig gransking, og om granskingsmandatet synes å dekke 

de samme granskingstemaene som granskingsbegjæringen tingretten har fått. Det vil slik 

jeg ser det med andre ord være snakk om vurdering av hvorvidt minoritetsaksjonærenes 

hensyn ivaretas like godt eller på en tilfredsstillende måte gjennom den interne eller frivil-

lige granskingen. 

 

3.8.9 Hvor stor andel av aksjekapitalen som står bak kravet 

I rettspraksis er det også lagt til grunn at hvor stor andel av aksjekapitalen som står bak 

kravet er et relevant vurderingstema.  I forarbeidene sies det derimot at ”dersom en grans-

king er begrunnet i et formål om å avdekke forhold som minoriteten har en beskyttelsesver-

dig interesse i å bli kjent med, bør det i prinsippet være irrelevant hvor stort flertall som 

ikke ønsker at disse forholdene skal bli avdekket”.163  

 

Det er likevel slik at dette fremkommer som argument også i nyere praksis. I LB-2013-

118390 påpeker retten rekvirentens “behov for å få dette vurdert må holdes opp mot ulem-

pene for selskapet ved en gransking og det faktum at det bare er [rekvirenten] som ønsker 

en gransking. Det er langt flere aksjonærer i selskapet enn [rekvirenten]  og de fire som 

arbeider i ledelsen. Lagmannsretten mener derfor at det i denne saken er relevant å legge 

vekt på at [rekvirenten]  står alene om kravet.” 

 

Det er med andre ord mye som tyder på at dette i utgangspunktet er et moment som bør 

tillegges liten vekt i vurderingen, men  at momentet fortsatt vil kunne inngå i helhetsvurde-
                                                
162 Se blan annet Wille Kaisen (1995) s. 31; Aarbakke m.fl. (2010) s 415; Bråthen (2010) s. 25.  
163 Prop. 117 L (2009-2010) s. 56. 
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ringen. Minoritetshensynet tilsier også at dette burde være et litevektig moment. Det frem-

står som en klar uthuling av minoritetsvernet dersom det skal tale imot en minoritetsaksjo-

nær at det er en stor majoritet som ikke ønsker gransking. Tvert imot kan det hevdes at det 

er et moment for et skjerpet minoritetsvern da muligheten for maktmisbruk trolig er større.  

 

På den annen side må det antas at dersom en stor andel av aksjekapitalen står bak granskin-

gen vil dette være et moment som vil veie tungt i retning av det er saklig grunn. Dette er 

nok ikke normalen men for eksempel i Nord-Troms tingretts sak nr. 12-098820KON-

NHER stod 100% av aksjekapitalen bak granskingsforslaget og i LB-2006-2037 stod ca 

86% av aksjekapitalen bak et enstemmig generalforsamlingsvedtak om  å iverksette grans-

king.  

 

At momentet også fra lovgiver synes å gis begrenset vekt fremkommer av lovutvalgets ut-

talelse om at det bør ”være irrelevant hvor stort flertall som ikke ønsker at disse forhold 

skal bli avdekket”.164 Også hos departementet finner man den samme forståelsen, om enn 

noe mer nyansert, hvor det uttales at man ”ser det som uheldig dersom det, i strid med and-

re vesentlige hensyn, legges uforholdsmessig stor vekt på at selskapet må bære kostnadene, 

og til selskapets og flertallets interesse i at gransking ikke blir gjennomført”.165 Videre sier 

departementet at det spesielt ikke bør legges avgjørende vekt på at en stor andel av aksje-

kapitalen er imot åpning av gransking dersom ”andelen innehas av en dominerende eier 

eller eiergruppering som bruker sin innflytelse til å nekte en minoritet innsyn i forhold de 

har en beskyttelsesverdig interesse i å bli kjent med”.166 

 

Et moment som kan tale i motsatt retning er dersom man har flere andre minoritetsaksjonæ-

rer som må antas å berøres likt av granskingsgrunnene og som likevel ikke stiller seg bak 

granskingsforslaget. Dette må dog underkastes en konkret vurdering og det kan ikke stilles 

                                                
164 NOU 2008:16 s. 71. 
165 Prop. 117 L (2009-2010) s. 55. 
166 Prop. 117 L (2009-2010) s. 105. 
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strenge krav til hva rekvirenten eventuelt må fremskaffe av opplysninger om andre aksjo-

nærers handlemåte. 

 

3.9 Avsluttende bemerkninger om saklighetskravet 

Basert på rettskildene og drøftelsene ovenfor synes det klart at terskelen for å iverksette 

gransking etter reglene i aksjeloven må forstås som å være senket gjennom lovendringen i 

2010. Det synes også klart at hensynet til minoritetsaksjonærene og spesielt deres behov for 

innsyn og uavhengige vurderinger ved mistanke om maktmisbruk eller regelbrudd er styr-

ket. Lovutvalget sier klart at det er de sjikanøse og uoverveide granskingsbegjæringene det 

materielle vilkåret i utgangspunktet er ment å avskjære.167 Det er videre slik at det skal åp-

nes gransking dersom rekvirenten kan vise til et beskyttelsesverdig behov for innsyn i, og 

eventuelt en uavhengig vurdering av, selskapets forhold.168 

 

Det er på den annen side også helt klart at hensynet til selskapet og majoriteten fortsatt skal 

ha betydning i saklighetsvurderingen.169 Det er også klart at det skal foretas en konkret hel-

hetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. Rettens rolle i behandlingen av granskingsbegjæringe-

ne er heller ikke endret og retten skal fortsatt føre en reell kontroll med granskingsgrunne-

ne.  

 

De momentene som før har vært ansett som relevante og som fremgår av rettspraksis vil 

som vist fortsatt ha gyldighet i saklighetsvurderingen. Hvordan de skal forstås, hvilken vekt 

de bør tillegges og avveiningen dem i mellom ser derimot ut til å ha blitt endret noe. Det 

må legges til grunn at det skal noe mindre til for å få medhold i et krav om gransking nå 

enn tidligere, og at det vil være naturlig å beslutte gransking i flere tilfeller enn tidligere. 

Dette synes å være i tråd med lovgivers ønske om å styrke minoritetsvernet.170 

                                                
167 NOU 2008:16 s. 71. 
168 Prop. 117 L (2009-2010) s. 105. 
169 Prop. 117 L (2009-2010) s. 105. 
170 NOU 2008:16 s. 71.  
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Når det gjelder selve vurderingen synes departementets uttalelse om at ”[u]tgangspunktet 

for saklighetsvurderingen vil således være aksjeeiernes behov for å få innblikk i selskapets 

forhold, veid mot hensynet til at selskapet vil måtte bære kostnader av økonomisk og annen 

art knyttet til granskingen” å være en god oppsummering.171 

 

Rettens behandling av saklighetskravet vil i stor grad basere seg på en konkret helhetsvur-

dering bygget på en slik interesseavveining. De momenter som er nevnt ovenfor er ikke 

uttømmende og også andre momenter vil i det enkelte tilfelle kunne vektlegges. En naturlig 

konsekvens av at terskelen er senket mens vurderingstemaene er de samme, er at forståel-

sen av og vektleggingen av vurderingstemaene må være noe annerledes.   

 

3.10 Noen egne tanker og de lege ferenda vurderinger 

Som vist er det aksjerettslige granskingsinstituttet ment å være en viktig del av det aksje-

rettslige minoritetsvernet. Gransking vil i mange tilfeller være en god måte å både få klar-

lagt faktum, bekrefte eller avkrefte mistanker og rykter om maktmisbruk eller misligheter 

samt bidra til avklare og dempe aksjonærkonflikter. Ikke minst må man anta at det har en 

preventiv effekt ved at majoritetsaksjonærer og ledelse vet at deres handlinger kan bli et-

tergått og vurdert av eksterne granskere.  

 

At det er såpass få granskingssaker kan da virke underlig. Dette skyldes etter min mening 

trolig en blanding av at granskingsinstituttet er underkommunisert som virkemiddel og at 

det er en viss usikkerhet knyttet til rettens behandling. At det ser ut til at flertallet av grans-

kingsbegjæringene avvises kan ha mange årsaker. Uavhengig av årsakene må det antas at 

har en effekt i forhold til aksjeeieres terskel for å begjære gransking. 

 

                                                
171 Prop. 117 L (2009-2010) s. 105 . 
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Min personlige mening er at det også kan være slik at enkelte andre momenter spiller inn, 

både i forhold til at få begjærer gransking og i at domstolene ser ut til å være såpass restrik-

tive med å iverksette gransking i de sakene som først kommer for retten. Det at verken sel-

skapet, retten eller minoritetsaksjonærene etter gjeldende rett ser ut til å ha instruksjons- 

eller styringsrett, og dermed kontroll med omfanget av og kostnadene ved granskingen, kan 

virke avskrekkende.172  

 

Det at rekvirenten og retten med dagens ordning gir en ekstern uavhengig gransker tilnær-

met blanco-fullmakt til å fakturere timer på selskapets regning kan være et moment som 

ligger i bakhodet når man vurderer gransking. Selv om det ligger utenfor denne oppgavens 

tema å vurdere, må det kunne stilles spørsmålstegn ved om ikke det de lege ferenda er et 

behov for en bedre kontroll med den videre gangen i granskingen og med de som oppnev-

nes som granskere. Det er slik jeg ser det ikke umulig at dette i tilfelle også vil kunne spille 

inn på den del av de aksjerettslige granskingsreglene som er behandlet ovenfor. 

                                                
172 Se LE-2013-5379 som omhandler instruksjonsrett i en aksjerettslig gransking  hvor det blant annet sies at 

aksjelovene har“ingen utfyllende regulering av granskerens oppgaver, saksbehandling og forholdet til rettens 

instruksjonsmyndighet”. 
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4 Rettens videre behandling etter aksjelovene § 5-26 

4.1 Uttalelsesretten 

Det følger av aksjelovene § 5-26 annet ledd at: 

”Før avgjørelsen treffes, skal retten gi selskapet og i tilfelle den som granskingen 

ellers vil omfatte, anledning til å uttale seg.” 

 

Retten skal altså la selskapet og eventuelle andre som granskingen vil omfatte uttale seg 

før den fatter avgjørelse om det er ”saklig grunn” etter første rett. I litteraturen er det 

lagt til grunn at henvendelsen må sendes til styret.173  Det er videre lagt til grunn at rege-

len ikke gjelder i de tilfeller det er styret selv som står bak granskingsbegjæringen. 

 

Loven gir heller ingen presis anvisning på hvem som omfattes av begrepet ”den som 

granskingen ellers vil omfatte”.  I litteraturen er det lagt til grunn at det bare siktes til de 

tilfeller der begjæringen nevner navngitte personer som gjenstand for granskingen.174 At 

retten ikke kan være forpliktet til å vurdere hvilke personer som eventuelt kan tenkes å 

berøres for så å varsle disse har gode grunner for seg og må antas også å være gjeldende 

rett. Hensynet til sakens opplysning tilsier likevel at retten bør foreta en konkret vurde-

ring av om det er andre personer som bør varsles i hvert enkelt tilfelle.175  

 

Kontradiksjonshensyn må sies å peke i samme retning. Wille Kaisen mener dog at det 

må trekkes en grense ved personer som har hatt en rimelig sentral rolle i relasjon til 

granskingstemaet for at de skal få uttalelsesrett.176 Hensynet til effektiv saksbehandling 

må sies å underbygge en slik forståelse. 

                                                
173 Jf. Aarbakke m.fl. (2012) s. 420. 
174 Wille Kaisen (1995) s. 36. 
175 Se også Wille Kaisen (1995) s. 36. 
176 Wille Kaisen (1995) s. 36. 
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4.2 Form og innhold 

Retten avgjør spørsmålet om gransking ved kjennelse, det innebærer at den skal treffes i 

rettsmøte og at den skal begrunnes i henhold til reglene i tvisteloven.177  

 

Det antas at kommunikasjonen mellom retten og partene normalt foregår i form av prosess-

skriv.178  Denne formen på kommunikasjonen kan muligens antas å innvirke også på inn-

holdet og kan kanskje bidra til det poenget som nevnt ovenfor om at det kan se ut til at man 

i enkelte tilfeller nærmest realitetsbehandler granskingsgrunnene. Dette kan nok skyldes at 

partene begir seg inn på en slik argumentasjon i sine anførsler i prosesskrivene. 

 

4.2.1 Sakskostnader 

I Rt-1995-602 er det forutsatt at ansvaret for sakskostnader i forbindelse med granskings-

begjæringer må følge de alminnelige regler i tvisteloven. Dette synes lagt til grunn også i 

nyere rettspraksis som for eksempel i LB-2013-118390 der det sies at sakskostnader til-

kjennes etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første og andre ledd. Det følger av denne 

bestemmelsen at den part som har vunnet saken, har krav på full erstatning for sine saks-

kostnader fra motparten.  

 

Det er derfor i rettspraksis lagt til grunn at selskapet dekker rekvirentens saksomkostninge-

ne dersom begjæringen tas til følge mens rekvirenten dekker selskapets saksomkostninger 

dersom det ikke besluttes gransking. Unntakene i tvisteloven § 20-2 tredje ledd kan komme 

til anvendelse og skal vurderes av retten i hvert enkelt tilfelle. 

 

                                                
177 Se tvisteloven §§ 19-1 og 19-6.  
178 Se for eksempel 08-049927KON-OBYF/1. 
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4.2.2 Rettsmidler 

Da avgjørelsen fattes i kjennelsesform kan den også ankes jf. tvisteloven. § 29-2. Det følger 

av tvisteloven § 29-1 at Lagmannsretten er ankeinstans for avgjørelser fattet av tingretten 

og av § 30-1 at Høyesterett igjen er ankeinstans for avgjørelser fattet av Lagmannsretten. 

 

Anke vil ikke bli ytterligere behandlet da dette følger ordinære sivilprosessuelle regler og 

således faller på siden av denne fremstillingen. 

 

4.3 Oppnevnelse av granskere 

Aksjelovenes § 5-26 tredje ledd omhandler oppnevnelse av granskere og lyder: 

Retten oppnevner én eller flere granskere. Det som er bestemt om revisor i 

revisorloven §§ 4-1 til 4-7 og § 6-1 første, fjerde og femte ledd, gjelder tilsvarende 

for granskere. 

 

4.3.1 Allment 

Det er altså retten som oppnevner granskerne. Loven stiller ingen krav til den som oppnev-

nes i forhold til utdannelse og erfaring. I juridisk litteratur er det antatt at det er granskings-

temaet som er avgjørende i forhold til hva slags ekspertise som bør være representert blant 

granskerne.179 

 

4.3.2 Valg av granskere 

I 11-148977KON-OBYF sier retten, fordi granskingstemaet er begrenset til å bringe klarhet 

i faktiske forhold knyttet til årsregnskapet, følgende: 

”En slik gransking vil det være naturlig utføres av statsautorisert revisor. Retten 

finner det tilstrekkelig at én revisor utfører denne granskingen. I tillegg finner ret-

                                                
179 Jf. Aarbakke m.fl. (2012) s. 420. 
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ten at denne revisor ved granskingen bør bistås av en advokat, da dette også vil 

omfatte juridiske vurderinger.” 

 

Dette synes å være i henhold til rettspraksis generelt da det i de fleste av de sakene jeg 

har gjennomgått er utnevnt enten statsautoriserte revisorer, advokater, eller begge deler 

som granskere.  

 

I LE-2011-203823 foretar retten denne vurderingen ved oppnevnelse av granskere: 

“Loven oppstiller ikke formelle kvalifikasjonskrav til granskerne. Ut fra arten av 

de forhold som er krevet gransket, finner lagmannsretten det hensiktsmessig at en 

jurist oppnevnes som gransker. Generalforsamlingen har vurdert advokat Rocher 

som kvalifisert. Lagmannsretten har ikke holdepunkter for annet enn at hun vil ut-

føre oppdraget på best mulig måte. Ut fra arten av de forhold som kreves gransket 

synes det å være mindre behov for kompetanse som revisor. Berg arbeider imid-

lertid som advokat, og må også antas å være kvalifisert for granskningsoppdraget. 

Det anses hensiktsmessig å oppnevne to granskere, og det forutsetts at dette ikke 

nødvendigvis vil være kostnadsdrivende, i det de to bør fordele arbeidsoppgaver 

seg i mellom.” 

 

Det synes altså som at retten på tross av at det ikke er noen formkrav til granskerne fore-

tar en konkret vurdering basert både på hva som skal granskes og av om den eller de 

som skal oppnevnes som gransker har de nødvendige kvalifikasjoner til å utføre oppdra-

get. Hvem retten oppnevner vil også kunne innvirke på gjennomføringen av selve 

granskingen da advokater som granskere i utgangspunktet er underlagt advokatforening-

ens retningslinjer for private granskinger.180 Disse vil ikke direkte gjelde for revisorer 

eller økonomer som oppnevnes som granskere og rettens valg av gransker vil således 

kunne innvirke på hvilke saksbehandlingsregler granskeren vil følge. 

 

                                                
180 Advokatforeningen (2009). 
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Når det gjelder forslag fra minoriteten eller selskapet om hvem som skal oppnevnes er 

loven taus. Det synes heller ikke som at det er noen klar praksis på området, men for 

eksempel i LE-2011-203823 var begge de som ble oppnevnt foreslått av minoriteten og 

nevnt i vedtaket fra generalforsamlingen. Det er således ikke noe som tilsier at retten 

ikke kan ta slike oppfordringer til følge, dog slik at det ikke oppstår tvil om granskernes 

habilitet jf. nedenfor. 

4.3.3 Habilitet 

Henvisningen til revisorloven §§ 4-1 til 4-7 tilsier at de samme reglene gjelder for granske-

res habilitet som for revisor.  I det følgende vil det ikke bli redegjort for habilitetsreglene i 

detalj, men kun pekt på de mest vesentlige bestemmelsene. 

 

Habilitetskravet betyr at en gransker ikke kan påta seg oppdrag der han eller en nærstående 

har en slik tilknytning til den som skal granskes, dennes ansatte eler tillitsvalgte at det kan 

svekke granskerens uavhengighet eller objektivitet. Det samme gjelder dersom det forelig-

ger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til granskeren.181 Forarbeidene til 

revisorloven påpeker at bestemmelsen “knytter seg ikke bare til faktisk uavhengighet, men 

også til forhold som kan svekke omverdenens tillit til yrkesutøvelsen”.182 Da granskerens 

rolle i enda større grad kan sies å være uavhengig enn revisors, må det kunne antas at habi-

litetsreglene i hvert fall ikke bør praktiseres mindre strengt for granskere. 

 

Henvisningen betyr også at alle medarbeidere eller medhjelpere granskeren involverer i 

granskingsoppdraget omfattes av de samme habilitetsreglene som granskeren selv jf. revi-

sorloven § 4-3. Forarbeidene til revisjonsloven påpeker at det er tilstrekkelig at de medar-

beidere som jobber på det konkrete oppdraget er habile. Dette innebærer at et revisjonssel-

skap kan la seg velge som revisor selv om en medarbeider er inhabil, men revisjonsselska-

pet kan ikke nytte vedkommende medarbeider på oppdraget.183 Tilsvarende må antas å 
                                                
181 Se for øvrig revisorloven §§ 4-1 til 4-7. 
182 NOU 1997:9 s. 184. 
183 NOU 1997:9 s. 186 



 55 

gjelde granskere, men som nevnt tidligere trolig vurdert etter en enda strengere norm enn 

for revisorer. 

 

Granskeren kan heller ikke påta seg rådgivningsoppdrag for selskapet dersom dette er egnet 

til å svekke tilliten til granskingen hvilket det trolig i nær sagt alle tilfeller vil være. Dette 

må nok trolig sies å stå i en viss kontrast til hva som er tilfelle i mange frivillige gransking-

er. Granskingsoppdraget gis også normalt til en konkret person og er således et personlig 

verv. Dette er likevel ikke til hinder for at habilitetsreglene vil gjelde i forhold til et selskap 

granskeren har eierandeler i eller i forhold til andre han måtte drive sammen med på en 

måte som utad fremstår som et felleskap.184 

 

4.3.4 Taushetsplikt 

Etter henvisningen i aksjelovene § 5-26 tredje ledd vil granskerens taushetsplikt i være re-

gulert av revisorloven § 6-1 første, fjerde og femte ledd. Bestemmelsen angir at granskere 

og granskers medarbeidere har taushetsplikt om alt de under sin virksomhet som granskere 

får kjennskap til med mindre annet følger av lov. Et slikt mulig unntak i forhold til granske-

re er den informasjon som vil fremgå av granskingsberetningen i henhold til aksjelovene § 

5-28. Det er dog i litteraturen antatt at granskingsrapporten må utformes under hensyn til 

taushetsplikten, men likevel ikke slik at dette kan være til hinder for en forsvarlig grans-

kingsberetning.185 Videre kan ikke gransker eller granskers medarbeidere utnytte informa-

sjon de får i forbindelse med granskingsoppdraget i egen virksomhet eller i tjeneste eller 

arbeid for andre.186 

 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at gransker kan avgi forklaring og fremlegge doku-

mentasjon til politiet når det er åpnet etterforskning i straffesak, og gransker kan videre 

underrette politiet dersom det under granskingen fremkommer forhold som gir grunn til 
                                                
184 Jf. revisorloven § 4-7. 
185 Se Aarbakke m.fl. (2012) s. 424. 
186 Jf. revisorloven § 6-1 første ledd. 
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mistanke om at det er foretatt en straffbar handling.187 Forholdet til advokaters taushetsplikt 

i tilfeller hvor en advokat oppnevnes som gransker er ikke vurdert i denne sammenhengen. 

 

Granskerens taushetsplikt gjelder også etter at granskingsoppdraget er avsluttet.188 Det føl-

ger dog av revisorloven § 6-1 første ledd at den opplysningene gjelder, altså normalt sel-

skapet i forhold til de aksjerettslige granskingsreglene, kan samtykke til at taushetsplikten 

ikke skal gjelde. Dette blir i tilfelle et forhold mellom granskeren og selskapet. 

 

4.4 Granskernes godtgjørelse 

4.4.1 Allment 

Det følger av aksjelovene § 5-26 fjerde ledd at: 

Retten fastsetter godtgjørelse for granskerne ved kjennelse. Kostnadene ved 

granskingen bæres av selskapet. Retten bestemmer ved kjennelse om granskeren 

kan kreve at selskapet på forhånd skal deponere et passende beløp. Retten be-

stemmer i tilfelle også beløpets størrelse. 

 

Det er altså domstolen som fastsetter godtgjørelsen til granskerne. Videre kan domstolen 

fastsette at selskapet skal deponere et passende beløp som sikkerhet for granskerens 

godtgjørelse. Retten skal i tilfelle også bestemme størrelsen på det beløp som skal depo-

neres. I det følgende vil enkelte problemstillinger knyttet til godtgjørelse bli redegjort 

for. Det tas ikke sikte på å gi noen uttømmende beskrivelse av problematikken. 

 

                                                
187 Jf. revisorloven § 6-2 fjerde ledd. 
188 Jf. revisorloven § 6-2 femte ledd. 
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4.4.2 Deponering 

Retten kan i forbindelse med at det besluttes gransking, eller underveis i granskingen, der-

som partene begjærer det, beslutte at selskapet skal deponere et beløp retten finner rimelig. 

Årsaken til dette må antas å være sikkerhet for granskernes godtgjørelse. 

 

Ved lovendringen i 2010 ble aksjelovene endret slik at beslutningen om deponering nå blir 

fattet ved kjennelse. Lovgiver uttalte i den forbindelse at ”trenering og motarbeiding fra 

selskapets side kan undertiden også forekomme ved at selskapet nekter å deponere beløp 

som eventuelt er pålagt som sikkerhet for granskingskostnadene”.189 Lovutvalget foreslo 

derfor at loven burde utformes slik at granskeren kan begjære kravet fullbyrdet etter 

tvangsfullbyrdelseslovens regler, og at rettens beslutning om deponering skal gjelde som 

særlig tvangsgrunnlag for utlegg etter tvangsfullbyrdelsesloven.190 Departementet påpekte i 

sin behandling at når det etter den nye loven er slik at ”granskerens krav på godtgjørelse 

fastsettes ved kjennelse”, innebærer det at ”kjennelsen vil utgjøre alminnelig tvangsgrunn-

lag etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 når kravet på godtgjørelse forfaller”.191 

 

Departementet påpekte også at kjennelse på deponering er en mulighet retten har, men ikke 

noen plikt.192 Tilsvarende fremkommer i LE-2011-203823 hvor retten viser til at loven ikke 

oppstiller noen ”kvalifiserte omstendigheter for at retten skal kunne beslutte deponerings-

plikt. Når en slik plikt ikke er forsøkt begrunnet, og lagmannsretten ikke er kjent med for-

hold hos selskapet som skulle tilsi behov for deponering til sikkerhet for granskningskost-

nadene”, ble denne delen av begjæringen ikke tatt til følge. 

 

                                                
189 NOU 2008:16 s. 76. 
190 NOU 2008:16 s. 76. 
191 Prop. 117 L (2009-2010) s. 105. 
192 Prop. 117 L (2009-2010) s. 105. 
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4.4.3 Kostnadsrammer 

I juridisk litteratur er det lagt til grunn at retten i sin avgjørelse om å iverksette gransking 

kan fastsette rammer for hvilke kostnader granskerne kan pådra selskapet.193 Wille Kaisen 

antar at dersom retten kan avslå en begjæring om gransking under hensyn til granskings-

kostnadene må den også kunne gjøre granskingen betinget av at den holdes innenfor visse 

rammer.194 Dette er et syn som fortsatt vil ha gode grunner for seg og det er eksempler fra 

nyere rettspraksis på at retten setter slike kostnadsrammer.195 Det synes dermed klart at 

retten kan fastsette kostnadsrammer som en del av sin beslutning om å iverksette grans-

king. 

 

4.4.4 Fastsettelse og kostnadskontroll 

Domstolene er altså gitt kompetanse til å fastsette granskernes godtgjørelse. Dette medfører 

også at retten er kompetent til å binde selskapet gjennom avtale med granskerne.196 Selv 

om salærfastsettelsen normalt først kan gjøres når oppdraget er avsluttet og således kan sies 

å komme litt på siden av denne fremstillingen, vil det kort bli redegjort for reglene da be-

stemmelsen er en del av aksjelovenes § 5-26 som for øvrig er behandlet. 

 

Bestemmelsen gir ingen anvisning på fremgangsmåte eller stiller opp kriterier for hva ret-

ten skal bygge på ved fastsettelsen av godtgjørelsen. I rettspraksis er det lagt til grunn at når 

selskapet må betale kostnadene ved granskingen må det også ha anledning til å ha bemerk-

ninger til størrelsen på godtgjørelsen.197 Det er videre lagt til grunn at retten i hver enkelt 

tilfelle må foreta en konkret vurdering rundt hvilken vekt selskapets anførsler skal gis.  

 

                                                
193 Aarbakke m.fl. (2012) s. 421; Wille Kaisen (1995) s. 37. 
194 Wille Kaisen (1995) s. 37. 
195 Se for eksempel 12-098820KON-NHER (Troms Kraft). 
196 Aarbakke m.fl. (2012) s. 420. 
197 LE-2013-101321. 
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I LE-2013-101321 bemerkes det at fastsettelsen av godtgjørelsen må bero på en skjønns-

messig vurdering av hvilket arbeid som har vært nødvendig. I dommen er det videre angitt 

noen vurderingstemaer som vil kunne være relevante i denne skjønnsmessige vurderingen. 

I det følgende vil det redegjøres for enkelte av disse.  

 

For det første er det et spørsmål om hvilke undersøkelser som har vært nødvendige. Lag-

mannsretten antar at det som oftest vil være granskerne som er nærmest til å vurdere hvilke 

undersøkelser som er nødvendige, men at retten må påse at arbeidet ligger innenfor det som 

kan anses som rimelig. Videre må det sees hen til mandatet og hvor omfattende og tidkre-

vende det tilsier at arbeidet med granskingen vil være. Et annet moment er i hvilken ut-

strekning selskapet har medvirket i granskingen og om det er forhold på selskapets side 

som tilsier at granskingsarbeidet fordyres.198 I tillegg til disse vil også andre momenter 

kunne inngå i vurderingen basert på den konkrete situasjonen. 

 

 

                                                
198 LE-2013-101321. 
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