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1 Innledning

Aksjeselskapsretten hviler på et grunnleggende prinsipp om at aksjeeier 
ikke er ansvarlig for selskapets forpliktelser, nedfelt i aksjeloven § 1-2. 
Formålet med en slik ansvarsbegrensning er å redusere aksjeeiers risiko 
og dermed stimulere til investering i næringsvirksomhet. Prinsippet 
gjelder imidlertid ikke uten modifikasjoner.

For det første kan et ansvar for aksjeeier utledes av grunnlaget for sel-
skapets forpliktelse. Det kan følge av en særskilt lovregulering at aksjeeier 
kan holdes ansvarlig, slik som aksjelovens tilordningsbestemmelse i § 2-20 
som gjelder selskapets forpliktelser i stiftelsesfasen.2 Aksjeeier kan også 
frivillig ha påtatt seg et kontraktuelt ansvar for selskapets forpliktelse, 
eksempelvis ved at han stiller garanti. Det kan også være grunnlag for å 
tolke selskapets kontraktsforpliktelse slik at aksjeeier omfattes.3

For det annet kan aksjeeier bli ansvarlig for selskapets forpliktelser 
på erstatningsgrunnlag. Aksjeeier kan bli erstatningsansvarlig ved utvist 
uaktsomhet i henhold til aksjeloven § 17-1 første ledd og ulovfestede 
prinsipper. Culpavurderingen inneholder et objektivt element, som 
innebærer at det må foreligge brudd på en aksjerettslig plikt, gjerne fra 
lov, vedtekter eller avtale. I tillegget må det foretas en subjektiv vurdering, 
og ansvar forutsetter at aksjeeier kan bebreides for pliktbruddet. Det vil 
foreligge presumsjon for uaktsomhet ved brudd på en objektiv plikt, noe 
som ble lagt til grunn i HR-2016-1440 (Håheller). Aksjeeier kan også bli 
erstatningsansvarlig etter reglene om medvirkeransvar i aksjeloven § 17-1 
annet ledd. Dette er aktuelt hvor aksjeeier instruerer selskapets ledelse, 
men det kreves da en tilskyndelse fra aksjeeier, altså mer enn uformell 
påvirkning.4 Reglene er særlig praktiske i konsern, hvor morselskapet har 

2 Se nærmere Are Stenvik, Erstatning og rettssubjektivitet i Festskrift til Mads Henry 
Andenæs, Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder (2010) s. 287. Se også Aarbakke 
mfl., Aksjeloven og allmennaksjeloven s. 40 flg.

3 Se til illustrasjon, HR-2017-1932-A (MAN) avsnitt 102, hvor en voldgiftsavtale mor-
selskapet hadde inngått ble tolket slik at også datterselskapet var forpliktet.

4 Se Mads Henry Andenæs, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (2016) s. 663 med 
videre henvisninger.
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stor innflytelse over datteselskapet. Erstatningsrettslig medvirkning kan 
foreligge hvis den reelle beslutning treffes i morselskapet og det kun skjer 
en summarisk behandling i datterselskapets organer.5 Det kan skje hvis 
morselskapet utpeker og instruerer styremedlemmer i datterselskapet.

Prinsippet om aksjeeiers begrensede ansvar kan komme i kollisjon 
med andre grunnleggende formuerettslige prinsipper og det oppstod 
tidlig en diskusjon om aksjeeier i særlige tilfeller kan holdes ansvarlig for 
selskapets forpliktelser uten et slikt særlig grunnlag som nevnt ovenfor. 
Det rettslige grunnlaget er basert på identifikasjon mellom aksjeeier og 
selskapet, gjerne kalt læren om ansvarsgjennombrudd eller selskapsretts-
lig gjennomskjæring.6 Slik selskapsrettslig identifikasjon er temaet for 
denne artikkelen. Det vil bli vurdert hvilke hensyn som gjør seg gjeldende 
og i hvilke situasjoner det kan være aktuelt med ansvarsgjennombrudd. 
Det vil i den forbindelse bli vurdert i hvilken utstrekning det er behov for 
læren om ansvarsgjennombrudd ved siden av erstatningsreglene. Viggo 
Hagstrøm skrev en grunnleggende artikkel om ansvarsgjennombrudd i 
norsk rett i 1993, hvor han stiller seg tvilende til om det er behov for egne 
regler om ansvarsgjennombrudd.7 Det har imidlertid vært en utvikling 
både når det gjelder aksjeeiers forpliktelser generelt og reglene om aksjeei-
ers erstatningsansvar. Det er derfor grunn til å vurdere hvor læren om 
ansvarsgjennombrudd står i dag.

5 Se grundig analyse, Kristin Normann, Medvirkeransvaret i aksjeloven og allmen-
naksjeloven – særlig om medvirkeransvar i konsernforhold i Festskrift til Mads Henry 
Andenæs (2010) s. 245. 

6 Se Andenæs, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper s. 38 flg. og Aarbakke mfl., 
Aksjeloven og allmennaksjeloven s. 42 flg.

7 Hagstrøm TfR 1993 s. 250, Ansvarsgjennombrudd i norsk rett.
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2 Alminnelige identifikasjonsprinsipper 
anvendt i aksjeselskapsretten

2.1 Alminnelige identifikasjonsprinsipper

Selskapsretten springer ut av, og er fortsatt en del av, den alminnelige 
obligasjonsretten. For å analysere identifikasjonsprinsippene i tilknyt-
ning til ansvarsgjennombrudd, er det derfor naturlig å ta utgangspunkt 
i alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper om identifikasjon.

Identifikasjonsspørsmål oppstår i relasjon til ulike obligasjonsrettslige 
regler. En gruppe er mangelsgrunnlag med kunnskapskrav, slik som 
regler om opplysningsplikt. Det vil da oppstå spørsmål hvem debitor skal 
identifiseres med når det skal vurderes hva han kjente eller kan bebreides 
for ikke å ha kjent til. En annen gruppe obligasjonsrettslige regler hvor 
identifikasjon er aktuelt, er regler som inneholder krav om at en kon-
traktspart var i god tro.8 Eksempel på en slik regel er aksjeloven § 6-33 
som fastslår at selskapet er bundet selv om noen har handlet utenfor sin 
kompetanse, hvis medkontrahenten verken forstod eller burde forstått at 
myndigheten ble overskredet. Det må da tas stilling til hvilke personer 
på medkontrahentens side sin kunnskap som er relevant. 

De alminnelige obligasjonsrettslige identifikasjonsprinsippene er 
skjønnsmessige, og basert på rettspraksis er det et overordnet spørsmål 
hvorvidt det er rimelig å identifisere.9 En illustrerende dom her er Rt. 
2002 s. 696 (Nebb-tomta), som gjaldt spørsmålet om et aksjeselskap som 
solgte næringseiendom «kjente til» et negativt forhold ved eiendommen 
i relasjon til avhendingsloven § 3-7. Førstvoterende viste eksplisitt til at 
det var et «rimelig resultat i forhold til omverdenen» som begrunnelse for 

8 Seanalyse hos Aage Thor Falkanger, God tro: en studie av kravet til god tro som vilkår 
for å erverve eller opprettholde privatrettslige rettigheter (1999), se. 361 flg.

9 Falkanger, op.cit s. 370–371. Se nærmere om alminnelige identifikasjonsprinsipper, 
Margrethe Buskerud Christoffersen, Kjøp og salg av virksomhet – risiko og ansvar 
for mangler (2008), s. 313 flg. med videre henvisninger.
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selskapets identifikasjon med tidligere styremedlemmer og administrativ 
ledelse (s. 702).

Hvorvidt det er rimelig med identifikasjon, vil naturlig nok bero på 
konkrete omstendigheter i den enkelte sak. I tillegg vil grunnleggende 
hensyn på det aktuelle rettsområdet være relevante, og jeg skal se nærmere 
på hvilke hensyn som er relevante i relasjon til ansvarsgjennombrudd i 
aksjeselskapsretten.

2.2 Identifikasjon og aksjerettslige prinsipper

Identifikasjon mellom aksjeeier og selskapet, som leder til at aksjeeier 
blir ansvarlig for selskapets forpliktelser, berører flere grunnleggende 
aksjerettslige prinsipper.

Som nevnt innledningsvis, bryter ansvarsgjennombrudd med prin-
sippet om aksjeeiers ansvarsbegrensning, selve bærebjelken i aksje-
selskapsretten. Definisjonen av et aksjeselskap er at aksjeeier ikke har 
personlig ansvar for selskapets forpliktelser jf. aksjeloven § 1-1 annet ledd 
og dette er utdypet i aksjeloven § 2-1 første ledd. Høyesterett har følgende 
karakteristikk av ansvarsbegrensningen i Rt. 2010 s. 306 (Hempel) i 
avsnitt 69:

«et grunnleggende aksjerettslig prinsipp av stor samfunnsmessig be
tydning, blant annet for å stimulere til etablering av risikofylt virk
somhet.» 

Hensynet til aksjeeiernes forutberegnelighet og aksjelovens effektivitet 
taler således mot identifikasjon som leder til ansvarsgjennombrudd.10 

Identifikasjon mellom aksjeeier og selskapet kommer også i konflikt 
med det grunnleggende prinsipp om at aksjeselskaper er egne retts-
subjekter. Selskapene har rettsevne, rettslig handleevne og partsevne 
jf. tvisteloven § 2-1 første ledd c), og har egne organer som forvalter 

10 Tilsvarende, Jan Schans Christensen, Kapitalselskaber (2017) s. 196.
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selskapets rettigheter og forpliktelser jf. aksjeloven kapittel 6.11 Også 
konsernselskaper er egne rettssubjekt, slik at hvert selskap skal oppfylle 
aksjelovens regler, som krav til aksjekapital og vilkår for utdeling samt 
regler om organisering og forvaltning av selskapet. Aksjeeierne har 
således ingen rettigheter i relasjon til selskapets eiendeler, og har bare 
mulighet for å påvirke selskapets beslutninger gjennom generalforsam-
lingen. Selskapenes rettssubjektivitet, og aksjeeiernes avledede rolle i 
selskapets forhold, taler også mot å tillate ansvarsgjennombrudd.

Det mest åpenbare aksjerettslige grunnprinsippet, som taler for at 
identifikasjon skal kunne skje, er hensynet til selskapets kreditorer.12 
Aksjeloven har et omfattende kreditorvern, først og fremst ved at det 
stilles krav til selskapets aksjekapital og egenkapital i §§ 3-1 og 3-4.13 
Videre vil begrensninger i adgangen til utdelinger til aksjeeier jf. §§ 3-6 
flg. og kapittel 8, beskytte kreditorenes interesser på bekostning av aksje-
eiernes ønske om å realisere verdier i selskapet.14 Aksjeloven inneholder 
også regler om betryggende saksbehandling og revisorkontroll, som 
skal sikre kreditors interesser. Kreditor vil likevel være disponert for 
risiko, som følge av ansvarsbegrensningen og muligheten for at aksjeeier 
ikke sørger for at selskapet oppfyller lovens kapitalkrav. Hensynet til 
kreditorene kan således tale for identifikasjon for å sikre oppfyllelse av 
krav mot selskapet. 

Spørsmålet om identifikasjon vil således bero på en interesseav-
veining, av hensynet til kreditorene opp mot hensynet til aksjeeiernes 
ansvarsbegrensning og prinsippet om selskapets rettssubjektivitet. I denne 
avveiningen kan det være grunn til å vektlegge en mer generell betrakt-
ning som kommer til uttrykk i forarbeidene, om forholdet mellom de 
ulike aktørene:

11 Andenæs, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper s. 35 og Stenvik, Erstatning og 
rettssubjektivitet s. 281 flg.

12 Se nærmere Aarbakke mfl., Aksjeloven og allmennaksjeloven s. 88–89
13 Se nærmere om disse regleen i Andenæs, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 

s. 401 flg.
14 Se monografi om utdelingsreglene, Hedvig Bugge Reiersen, Aksjelovenes utdelings-

begrep (2015).
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«Hensynet til kreditorene bør ikke drives så langt at andre grunn
leggende hensyn blir skadelidende. Særlig er det behov for å foreta en 
avveining mellom hensynet til kreditorene og ønsket om å legge for
holdene til rette for nyetableringer og et konkurransedyktig 
næringsliv».15

Identifikasjon som leder til gjennomskjæring av aksjeselskapsformen 
krever således en begrunnelse utover at kreditor ellers påføres tap. Gjen-
nomskjæring bryter med hele det aksjerettslige system, og det må være 
begrunnet med hensyn utover kreditors i og for seg rimelige ønske om 
å få dekning for sine krav. Rimelighetsvurderingen kan således ikke 
bare baseres på kreditors forhold, men også øvrige involverte interesser.

3 Lovgivers vurderinger av læren om 
ansvarsgjennombrudd

Læren om ansvarsgjennombrudd har blitt behandlet i de ulike forar-
beidene til den någjeldende aksjeloven, herunder til endringene i 2006.

I det første settet med forarbeider uttales det at man ikke kan avvise 
et (indirekte eller direkte) gjennomskjæringsansvar etter norsk rett.16 Det 
presiseres at det ikke kan knyttes til enkle og klare kriterier og at det 
kreves et «særlig grunnlag». Det uttales videre at det må foretas en interes-
seavveining, hvor de særlige grunner som taler for gjennomskjæring må 
være sterke, mer enn overveiende. Utvalget fant imidlertid ikke grunn 
til å lovfeste noen regel. Utvalget oppsummerer sin analyse av norsk 
rett med at det må være ”utilbørlig eller klart urimelig” å opprettholde 
ansvarsbegrensningen for at ansvarsgjennombrudd skal være aktuelt. 

Temaet ble tatt opp igjen i Ot.prp nr. 23 (1996–1997), basert på Selvig-
utvalgets utredning. Det legges til grunn at domstolene vil kunne godta 

15 Se Innst.O.nr.80 (1996–1997) s. 4–5.
16 Se NOU 1992:29 s. 44.
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en regel om ansvarsgjennombrudd uten hjemmel i lov.17 Departementet 
fremhever at dette kan tenkes dersom det ikke er mulig å skille virk-
somheten til aksjeeieren fra selskapets eller at aksjeeieren har godtatt 
at selskapet drives uten tilstrekkelig kapital. Det antas at dette vil være 
mest aktuelt i konsernforhold og i relasjon til kreditorer som har erstat-
ningskrav utenfor kontrakt mot selskapet. Selskapets medkontrahenter 
vil være mindre beskyttelsesverdig fordi de frivillig har valgt å inngå 
kontrakt med et selskapet hvor deltakerne har begrenset ansvar og således 
har tatt en risiko. Utvalget fremhever også at ansvarsgjennombrudd 
kan være aktuelt for å unngå at ansvar som følger av annen lovgivning 
mister sin realitet. Eksempler på dette kan være forurensning og annen 
miljølovgivning. Det understrekes imidlertid at ansvarsgjennombrudd 
har nær sammenheng med culpaansvaret, og det overlates til teori og 
praksis å avklare innholdet av regelen.

Ansvarsgjennombrudd kom opp på ny under endringsarbeidene i 
2005–2006. Basert på utredningen til Magnus Aarbakke, la departementet 
til grunn at ansvarsgjennombrudd bør reserveres for tilfeller med skader 
på miljø og tredjepersoner og helseskader på ansatte.18 Dette er situasjoner 
hvor de selskapsrettslige prinsippene kommer i konflikt med andre 
regelsett, slik at det er eksterne forhold som begrunner identifikasjon. 
Det uttales videre at det er mindre aktuelt til fordel for dem som står i et 
vanlig kontraktsforhold med selskapet. Departementet antar imidlertid at 
unntak kan tenkes i tilfeller av underkapitalisering av selskapet, markant 
over styring fra aksjeeiers side og ved andre særlige omstendigheter som 
tilsier at medkontrahenten nærmest er ført bak lyset. Heller ikke i denne 
runden ble det lovfestet noen regel om ansvarsgjennombrudd. 

Tilsvarende, har heller ikke de øvrige nordiske land noen regel om 
ansvarsgjennombrudd. Den svenske lovgiveren har på samme måte 
som den norske uttalt ekspli sitt at det overlates til teori og praksis å 
utvikle læren.19  I Danmark ble spørsmålet behandlet av Udvalget til 

17 Ot.prp. nr. 23 (1996–1997) s. 117.
18 Legger departementet til grunn i Ot.prp nr. 55 (2005–2006) s. 125.
19 Prop. 2004/2005:85 s. 208 og SOU 2001:1 s. 284.



130

MarIus nr. 484
Det 27. Nordiske sjørettsseminar

modernisering af selskabsretten, og også her ble det foreslått at det ikke 
skal lovfestes noen regel om ansvarsgjennombrudd.20

Det er grunn til å spørre seg hvorfor lovgiver har slik skepsis til å 
lovfeste en regel som det legges til grunn at allerede finnes på ulovfestet 
grunnlag i norsk rett. En forklaring kan være at det er vanskelig å angi 
klare vilkår, siden så mange ulike hensyn berøres. Det er således behov 
for en bred vurdering av ulike interesser. Like viktig tror jeg det er at en 
lovfesting kan ha en uheldig signaleffekt, ved at det gis inntrykk av at 
identifikasjon er kurant. Det er det ikke, og det kan som det fremgår av 
forarbeidene bare være aktuelt i unntakstilfeller.21 En konkretisering av 
vilkår i loven, kan åpne for at argumentasjonen overforenkles og dermed 
for ugrunnede søksmål knyttet til ansvarsgjennombrudd.

4 Aktuelle områder for ansvarsgjennombrudd

4.1 Underkapitalisering

Underkapitalisering ble fremhevet i forarbeidene som en mulig situasjon 
hvor aksjeeier kan holdes ansvarlig for selskapets forpliktelser.22 For å 
vurdere når det kan være tilfelle må utgangspunkt tas i aksje lovens krav 
til selskapets kapitalforhold. Aksjeloven § 3-1 inneholder et nominelt krav 
til aksjekapital på kr. 30.000, det tilsvarende kravet i allmennaksjeloven 
er kr. 1.000.000. Begge lover har i § 3-4 krav til at selskapet skal ha 
forsvarlig egenkapital og likviditet.23 Både styret og aksjeeierne har roller 
i den forbindelse. Det følger av aksjelovene § 6-12 at styret er ansvarlig 

20 Schans Christensen, Kapitalselskaber s. 196, med henvisning til Betænkning 1498/2008 
s. 45 flg.

21 Tilsvarende Erik Nerep, Ansvarsgenombrott i svensk rättspraxis – numera i s.k. 
processbolag, NTS 2015:1 s. 40 for så vidt gjelder spørsmålet om behovet for å lovfeste 
en bestemmelse om ansvarsgjennombrudd i svensk rett.

22 Se grundig analyse, Hagstrøm, Ansvarsgjennombrudd etter norsk rett, s. 257 flg.
23 Se nærmere om aksjelovene § 3-4 i Aarbakke mfl., Aksjeloven og allmennaksjeloven 

s. 177 og 1005.
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for selskapets forvaltning, herunder økonomiforhold og av § 3-5 at styret 
har en handleplikt ved brudd på kravet til forsvarlig egenkapital i § 3-4. 
Styret har således omfattende plikter knyttet til selskapets kapital, og 
erstatningsansvar for styrets medlemmer ved manglende kapitalisering 
er nærliggende.24 

Generalforsamlingen har også plikter knyttet til selskapets kapital-
forhold, utover kompetansen til å endre aksjekapitalen og til å godkjenne 
årsregnskap. Generalforsamlingen vil også være adressat for kravet om 
at selskapet skal ha forsvarlig egenkapital.25 Generalforsamlingen må 
videre følge opp styrets forslag i situasjoner med manglende forsvarlig 
egenkapital, fremsatt iht. aksjeloven § 3-5 første ledd, siste pkt.26  

Den sentrale dom når det gjelder ansvarsgjennombrudd ved un-
derkapitalisering, er Rt. 1996 s. 672 (Kongeparken). En kreditor hadde 
fremsatt krav om at aksjeeier, et morselskap, måtte holdes ansvarlig for 
selskapets forpliktelser, uten å få medhold. Høyesterett drøfter her hvilke 
argumenter som kan begrunne ansvarsgjennombrudd. Argumenter 
som fremheves (s. 678–679) er at det er utilbørlig overfor kreditorene 
å opprettholde ansvarsbegrensningen, at det er en ubalanse mellom 
økonomien i selskapene og at det har vært en sammenblanding mellom 
selskapene som gjør at selskapsformen ikke fortjener vern. I den aktuelle 
saken hadde det formelle skillet mellom selskapene vært etterlevd, og det 
var ikke grunnlag for ansvarsgjennombrudd. Det fremgår av dommen 
at det skal mye til før ansvarsgjennombrudd kan tillates, og at den klare 
hovedregel er at aksjeeierne ikke kan holdes ansvarlig for selskapets 
forpliktelser.

Kriteriene er fulgt opp i teori og praksis, som i Rt. 1996 s. 742 
(Minnor), men heller ikke der ble vilkårene ansett oppfylt. Kriteriene 
synes fullt ut forenlige med uttalelsene i forarbeidene, som kom både 
før og etter dommen.

24 Olav Perland, Styreansvar etter de nye aksjelovene – har ansvaret blitt skjerpet? TfF 
1999 s. 125 flg (s. 136).

25 Andenæs, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper s. 404 og forutsetningsvis Aar-
bakke mfl., Aksjeloven og allmennaksjeloven s. 178.

26 Aarbakke mfl., Aksjeloven og allmennaksjeloven s. 184. De legger til grunn at general-
forsamlingen kan ha en plikt til å stemme for oppløsning av selskapet (s. 185).
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Etter innføringen av dagens aksjelov i 1997, vil utilbørlighetsvurde-
ringen måtte knyttes til lovens krav til aksjekapitalen og egenkapitalen 
referert ovenfor.27 Det må være tale om en vedvarende underkapitalisering, 
og ikke forbigående for at det skal fremstå som utilbørlig overfor kredi-
torene.28 Tilsvarende er det fremhevet av Erik Nerep i relasjon til svensk 
rett, at det er den planmessige underkapitaliseringen som fremstår som 
illojal, og som kan begrunne ansvarsgjennombrudd.29

Vi har imidlertid ikke eksempler på at det har blitt statuert an-
svarsgjennombrudd ved underkapitalisering. En mulig grunn er at 
aksjeeier i slike tilfeller normalt vil ha opptrådt uaktsomt, slik at det 
er mer nærliggende å benytte aksjelovens regler om erstatningsansvar 
enn ulovfestede prinsipper om ansvarsgjennombrudd som bryter med 
lovens ordning. Hvis ikke generalforsamlingen sørger for at selskapets 
kapitalkrav er oppfylt, foreligger det et objektivt pliktbrudd. I en slik 
situasjon vil nødvendigvis aksjeeierne ha opptrådt klanderverdig slik at 
det er grunnlag for å statuere erstatningsansvar.

Et eksempel på dette er HR-2016-1440-A (Håheller).30 Saken gjaldt et 
ektepar som hadde inngått leiekontrakt for en stor eiendom, med plikt til 
å sette den i stand til turistformål. Leieperioden var 30 år, og budsjettet 
var i størrelsesordenen MNOK 30–50. Etter en periode hvor det ble klart 
at det var vanskeligere enn forutsatt å oppnå finansiering av prosjektet, 
overdro ekteparet sine rettigheter og forpliktelser etter leiekontrakten 
til et nystiftet selskap. Dette var en rett som fulgte av leiekontrakten. 
Hustruen var eier av 100 % av aksjene og var enestyre, og selskapet hadde 
kr. 100.000 i aksjekapital. Det ble raskt klart at selskapet ikke maktet å 
oppfylle forpliktelsene i leiekontrakten og det erklærte seg ubundet blant 
annet under henvisning til læren om bristende forutsetninger. Utleier 

27 Se Andenæs, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper s. 39.
28 Tilsvarende etter tidligere aksjelov, Hagstøm, Ansvarsgjennombrudd etter norsk rett 

s. 278.
29 Erik Nerep, Ansvarsgenombrott i svensk rättspraxis – numera i s.k. processbolag, NTS 

2015:1 s. 30–31.
30 Se nærmere om dommen, Margrethe Buskerud Christoffersen, Nytt i Privatretten 

2016 nr. 3, Erstatningsansvar for styreleder/aksjeeier i underkapitalisert selskap – 
Håheller-dommen (HR-2016-1440-A)
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krevde erstatning av ekteparet personlig, både på kontraktsrettslig og 
selskapsrettslig grunnlag, men tapte i underinstansene. Høyesterett tok 
opp de selskapsrettslige spørsmålene til behandling, ekteparet ble idømt 
erstatningsansvar overfor utleier, under dissens 3-2. Høyesteretts flertall 
fant at selskapet

«ikke oppfylte kravene til egenkapital etter aksjeloven § 34, og … 
heller ikke kunne ha noen rimelig forventning om å oppnå dette 
innen overskuelig framtid»

Av den grunn ble hustruen holdt erstatningsansvarlig som styreleder. 
Flertallet valgte i tillegg å drøfte ansvar for hustruen som aksjeeier. Det 
ble i den anledning uttalt i avsnitt 81: 

«Å overdra leieavtalen til et åpenbart underkapitalisert selskap, 
hvor [hustru og ektemann] burde ha skjønt at selskapet ikke ville 
kunne oppfylle avtalen, og på den måten kvitte seg med det person
lige ansvaret, innebærer et misbruk av aksjeselskapsformen.»

Ektemannen ble holdt ansvarlig som medvirker, både i relasjon til sty-
reansvaret og ansvaret som aksjeeier, jf. aksjeloven § 17-1 annet ledd.31 
Dommen er således et eksempel både på ansvar for underkapitalisering 
og sanksjonering av rettsmisbruk, to situasjoner hvor det ble antatt i 
aksjelovens forarbeider at ansvarsgjennombrudd kunne være aktuelt.

31 Høyesterett valgte å løse saken etter aksjerettslige regler, og opphevet lagmannsrettens 
frifinnende dom. Da lagmannsretten behandlet saken på ny i 2017, ble den løst etter 
kontraktsrettslige regler, med utgangspunktet i den opprinnelige kontrakten mellom 
aksjeeierne og medkontrahenten, se LG-16-114419 (rettskraftig). Ekteparet ble da dømt 
til å betale erstatning til grunneieren som følge av mislighold av sine kontraktsfor-
pliktelser. De selskapsrettslige vurderingene ble således ikke direkte avgjørende for 
det endelige resultatet i saken, men det kan ikke utelukkes at de fikk betydning for 
lagmannsrettens vurderinger, i og med at resultatet ble det motsatte av ved første gangs 
behandling i lagmannsretten. Under enhver omstendighet viser sakskomplekset at 
det er god sammenheng mellom de kontraktsrettslige reglene og de selskapsrettslige 
reglene om rettsmisbruk. 
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Underkapitalisering er også antatt å være aktuelt område for 
ansvarsgjennombrudd i våre naboland.32 I dansk teori er synet på an-
svarsgjennombrudd splittet.33 Av de som er positive, fremhever Werlauff 
underkapitalisering som et område hvor ”heftelsesgennembrud” kan 
statueres.34 Det er flere eksempler fra på ansvarsgjennombrudd ved under-
kapitalisering i svensk rettspraksis.35 NJA 1947:647 gjaldt erstatningskrav 
utenfor kontrakt, og Dotevall utleder fra dommen at ansvar forutsetter 
at selskapet ikke har hatt noen selvstendig virksomhet, ingen selvstendig 
ledelse og har vært underkapitalisert.36 Han legget til grunn at regelen 
om ansvarsgjennombrudd har begrenset rekkevidde, og at det bare er 
aktuelt når ansvarsbegrensningen utnyttes på «ett uppenbart illojalt 
sätt».37 I NJA 1975:45, var et aksjeselskap opprettet med for lav aksjekapital 
i forhold til risiko og hadde ingen selvstendig virksomhet. I realiteten 
var det aksjeeiernes virksomhet som fortsatte i selskapet og aksjeeierne 
ble holdt ansvarlig for selskapets forpliktelser.

HD 2015:17 anses av Mähönen og Villa å bekrefte at læren om ansvars-
gjennombrudd finnes i finsk rett.38 Saken gjaldt et finsk morselskap som 
drev datterselskap i Estland, og det synes å være bevist at grunnen var å 
unngå avgifter. Morselskapet ble identifisert med datterselskapet fordi 
det på klanderverdig vis hadde skadet selskapets kreditorer. Det legges 
her til grunn at ansvarsgjennombrudd er aktuelt i relasjon til selskapets 
forpliktelse til å betale erstatning utenfor kontrakt eller i relasjon til en 
lovpålagt forpliktelse. Videre trekkes det frem at det taler for ansvarsgjen-

32 Jeg går ikke inn på forholdet til erstatningsreglene i øvrige nordiske lands rett, da disse 
avviker fra norsk rett, blant annet når det gjelder skyldkrav.

33 Werlauff, Selskabsmasken (1985) åpner for ansvarsgjennombrudd under henvisning 
til aksjeeiernes omfattende lojalitetsplikt. Schans Christensen, Kapitalselskaber (2017) 
s. 195–196 er mer restriktiv, både med hensyn til om læren eksisterer og bør eksistere i 
dansk rett utover tilfeller av misbruk av selskapskonstruksjonen og sammenblanding 
av aksjeeier og selskapets aktiva.

34 Werlauff, Selskabsmasken, oppsummeringsvis på s. 514 og 520.
35 Se analyse av behovet for å lovfeste en regel i slike tilfeller, Nerep, Ansvarsgenombrott 

i svensk rättspraxis s. 25 flg. 
36 Rolf Dotevall, Aktiebolagsrätt (2015) s. 108.
37 Dotevall. Op.cit. s. 113.
38 Se Jukka Mähönen og Seppo Villa, Aktiebolag I. Allmänna läror (2016) s. 324.
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nombrudd hvis selskapet ikke har selvstendig forvaltning eller økonomi 
(morselskap driver rent faktisk virksomheten) og ikke minst når eier har 
handlet klanderverdig eller illojalt i forhold til utenforstående.39 Ut fra 
begrunnelsen, synes det nærliggende at en tilsvarende sak etter norsk rett 
hadde blitt løst etter erstatningsreglene i aksjeloven § 17-1, fordi aksjeeier 
anses å ha opptrådt uaktsomt.

4.2 Forurensningstilfeller

En annen situasjon som ble fremhevet i forarbeidene som aktuell for 
ansvarsgjennombrudd, er miljø- og forurensningsaker. Typisk eksempel 
er at selskapet forurenser uten å kunne betale, og spørsmålet er om aksje-
eier kan bli pålagt ansvaret. Som regel vil selskapet her stå overfor en 
ufrivillig kreditor, og han vil normalt være mer beskyttelsesverdig enn 
en kreditor som frivillig har inngått en kontrakt med et aksjeselskapet jf. 
gjennomgangen i punkt 3 ovenfor. Det taler for at det kan være rimelig 
med identifikasjon mellom selskapet og aksjeeier. Vurderingen av om 
det er grunnlag for å foreta ansvarsgjennombrudd, har således klare 
paralleller til den erstatningsrettslige vurderingen hvor kreditors aksept 
av risiko kan avskjære ansvar.40 

Problemstillingen i relasjon til ansvarsgjennombrudd i slike 
forurensningssaker, kan formuleres som et spørsmål om hensynet til å 
opprettholde ansvarsbegrensningen og rettssubjektiviteten, er mindre 
tungtveiende enn hensynene bak den kolliderende norm.41 Det vil si at 
hensynet til kreditor suppleres av andre hensyn enn de aksjerettslige. Det 
finnes ingen eksempler på anvendelse av regler om ansvarsgjennombrudd 
i slike tilfeller. Rt. 2010 s. 306 (Hempel) er imidlertid et eksempel på 
hvordan normkollisjonen ble håndtert i en sak som gjaldt tolkningen av 
grunnlaget for selskapets forpliktelse etter forurensningsloven. Som nevnt 
innledningsvis i artikkelen blir dette etter min vurdering et annet rettslig 
spørsmål enn anvendelse av læren om ansvargjennombrudd. Høyesteretts 

39 Se nærmere omtale av dommen, Mähönen og Villa, op.cit. s. 324 flg.
40 Tilsvarende synspunkter, Hagstrøm, Ansvarsgjennombrudd etter norsk rett, s. 279.
41 Slik også Mähönen og Villa, op.cit. s. 320.
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avveining av ulike hensyn kan etter mitt syn likevel være relevant også 
for spørsmålet om det er grunnlag for ansvarsgjennombrudd etter denne 
læren.

Hempel-saken gjaldt et konsern, hvor et datterselskap hadde foru-
renset, og ble ute av stand til å oppfylle forpliktelser knyttet til dekning 
av kostnader til undersøkelser, i henhold til forurensningsloven § 51. 
Spørsmålet var om morselskapet kunne holdes ansvarlig. Svaret berodde 
på om morselskapet kunne anses som pliktsubjekt etter den aktuelle 
lovbestemmelsen, som rettet seg mot «den som har … noe». Høyesterett 
fremhevet i avsnitt 50, at det avgjørende måtte være hvilken rådighet 
man har over objektet, og ikke den formelle eierposisjonen. Deretter ble 
det uttalt i avsnitt 51:

«Hensett til den omfattende rådighet som et morselskap kan ha over 
et datterselskap, mener jeg at «ha noe» etter omstendighetene også 
kan omfatte et slikt morselskap.» 

Høyesterett foretok deretter en miljørettslig vurdering, og viste til at 
formålet i forurensningsloven § 1 er å hindre forurensning. Det ble 
videre vist til det såkalte «Polluter pays»-prinsippet som er slått fast i 
lovens § 2 nr. 5. Prinsippets begrunnelse er et behov for å pålegge den 
som har økonomiske interesser i virksomheten å dekke kostnader med 
forurensning. Effektivitetshensyn tilsa således at morselskapet skulle 
anses som pliktsubjekt. 

Høyesterett vurderte deretter aksjerettslige hensyn, og viste som refe-
rert i avsnitt 2.2 ovenfor til at ansvarsbegrensningen er et prinsipp med 
stor samfunnsmessig betydning. Det ble imidlertid presisert at ansvar 
her var aktuelt for «den aksjeeier som har faktisk styring og kontroll 
med datterselskap» noe som talte for ansvar. At et morselskap ble ansett 
å «ha noe» realiserte hensyn bak forurensningsloven, og aksjerettslige 
hensyn måtte vike.42

42 Se tilsvarende synspunkter, Beate Sjåfjell, Miljørettslig ansvarsgjennombrudd i sel-
skapsretten, NIP 2010 nr 2 s. 19-20, som dog anser Hempel-dommen som et eksempel 
på selskapsrettslig ansvarsgjennombrudd.
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Dommen illustrerer hvordan ulike hensyn og normer må balanseres 
mot hverandre. Etter mitt syn kan det ikke utelukkes at hensynet til 
effektiv miljølovgivning kan lede til ansvar for en aksjeeier også etter 
reglene om ansvarsgjennombrudd, slik det forutsettes i forarbeidene til 
aksjeloven. I slike tilfeller kan det også bli aktuelt med erstatningsansvar, 
fordi noen som representerer selskapet har opptrådt uaktsomt.

4.3 Ansvarsgjennombrudd i konsern

I forarbeidene fremheves konserntilknytning som en faktor som kan 
lede til ansvarsgjennombrudd.43 Dette var som vist avgjørende i Rt. 2010 
s. 306 Hempel, hvor Høyesterett trakk frem morselskapets styring og 
kontroll som argument for at det var grunnlag for å anse aksjeeier som 
pliktsubjekt. Det forelå konserntilknytning også i Kongeparken-dommen 
omtalt i punkt 4.1 ovenfor, uten at dette ledet til ansvarsgjennombrudd.

En grunn til at det kan være rimelig med identifikasjon mellom 
konsernselskaper, er at de har felles økonomiske interesser. Dessuten 
kan morselskapets bestemmende innflytelse lede til at det blir forenklede 
beslutningsprosesser i datterselskap, fordi beslutningene i realiteten 
treffes av morselskapet. På den annen side er det ikke er klanderverdig i 
seg selv å fordele risiko på konsernselskaper.44 Lovgivningen forutsetter 
at dette er legitimt, forutsatt at hvert konsernselskap overholder lovens 
krav. Det kreves således åpenbart noe mer enn konserntilknytning for 
å statuere ansvarsgjennombrudd, men terskelen kan være lavere enn for 
andre aksjeeiere. 

Mähönen og Villa har gjort et forsøk på konkretisere forhold av 
betydning for ansvarsgjennombrudd i konserntilfeller i finsk rett, dog 
slik at det må foretas en helhetsvurdering.45 De legger til grunn at mor-
selskapet må ha beslutningsrett, og at datterselskapet er uselvstendig, 

43 Schans Christensen, Kapitalselskapber (2017) s. 196 med henvisninger, viser at dette 
også gjelder utenlandsk rett.

44 Se Rt. 1996 s. 672 (Kongeparken) s. 679, og Nerep, Ansvarsgenombrott i svensk 
rättspraxis s. 31.

45 Mähönen og Villa, Aktiebolag I. Allmänna läror s. 438.
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slik at morselskapets virksomhet de facto drives der. Det antas videre 
at formålet med å opprette datterselskapet i hvert fall delvis har vært å 
begrense ansvar og krenke kreditorene. Tilsvarende er uselvstendighet 
i datterselskap trukket frem som kriterium for ansvarsgjennombrudd i 
svensk rett.46 Kriteriene er relevante også i norsk rett, slik det fremgår av 
gjennomgangen av forarbeidene i punkt 3 ovenfor. De subjektive forhold 
som fremheves, vil nødvendigvis innebære at det er utvist uaktsomhet 
hos noen morselskapet skal identifiseres med. Både direkte culpaansvar 
og medvirkeransvar kan derfor være alterna tive grunnlag for å holde 
morselskapet erstatningsansvarlig.47 

4.4 Ansvar for selskapets motparts sakskostnader

Det anses å være en ulovfestet regel at hvis et selskap ikke kan gjøre 
opp en forpliktelse til å betale idømte sakskostnader for motparten, kan 
aksjeeier på nærmere vilkår holdes ansvarlig.48 Dette er aktuelt i en situa-
sjon hvor selskapet anlegger sak, eller anker en avsagt dom, men taper og 
idømmes ansvar for motpartens sakskostnader i henhold til tvisteloven 
kapittel 20. Regelen er anvendt i flere avgjørelser fra Høyesterett, og en 
grunnforutsetning for ansvar er at søksmålet eller anken anses som 
ubegrunnet i den forstand at det var lite sannsynlig at det ville føre frem.49 

Det følger av tvisteloven § 20-7 annet ledd tredje pkt. at krav mot 
tredjepersoner som påstås ansvarlige for sakskostnader kan trekkes inn 
i saken, men vilkårene for selve ansvaret berøres ikke i loven. Basert 
på Høyesterettspraksis og juridisk teori, synes det å være et vilkår for 
ansvar for aksjeeier at han kjente eller burde ha kjent til at selskapets 
muligheter for å vinne frem var små, og at selskapet ikke ville kunne gjøre 
opp et eventuelt sakskostnadsansvar, se eksempelvis HR-2013-564-U. 
I prosesslitteraturen berøres ikke de selskapsrettslige sidene av en slik 

46 Se gjennomgang hos Nerep, Ansvarsgenombrott i svensk rettspraxis s. 28–29. 
47 Normann op.cit.
48 Schei mfl., Tvisteloven bind I s. 737 og Andenæs, aksjeselskaper og allmennaksje-

selskaper s. 655 med videre henvisninger.
49 Se blant annet Rt. 1980 s. 1666 (HRKj.) samt Schei mfl. op.cit og Jens Edvin A. Skoghøy, 

Tvisteløsning (2017) s. 1329–1330, med videre henvisninger.
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regel, og det er her ikke vanlig å tale om ansvarsgjennombrudd. Det er 
likevel lite tvilsomt at det foreligger ansvarsgjennombrudd, når ansvaret 
for aksjeeier bygger på en identifikasjon mellom aksjeeier og selskapet, 
som innebærer at ansvarsbegrensningen settes til side. Dette legges også 
til grunn i en avgjørelse fra lagmannsretten, i RG 2007 s. 411, hvor det ble 
tatt utgangspunkt i Høyesteretts argumentasjon i Kongeparken-dommen 
referert ovenfor. Retten uttalte:

«Samlet sett finner lagmannsretten det ikke tvilsomt at det har 
skjedd en bevisst sammenblanding mellom Giljes private interesser 
og selskapets interesser, og at dette er gjort for å unndra seg risikoen 
for saksomkostningsansvar i søksmålet» 

Aksjeeier ble deretter holdt ansvarlig for sakskostnadene som var idømt 
selskapet. 

Det er grunn til å spørre seg hvorfor det er akkurat i disse sakene 
vi ser eksempler på selskapsrettslig ansvarsgjennombrudd. En forkla-
ring kan være at det her foreligger en slik normkollisjon som vi så i 
forurensningstilfellene. Grunnloven § 95 og EMK artikkel 6 nr. 1 stiller 
krav om rettferdig rettergang, og dette er et av grunnprinsippene i vår 
rettergangsordning. Kravet innebærer blant annet en rett til å få prøve sin 
sak for domstolene, og i relasjon til grunnloven § 95 er det lagt til grunn 
i forarbeidene at det også omfatter en rett til å kunne anke.50 En naturlig 
konsekvens av at en part har rett til å få prøvd sin sak for domstolene, er 
at motparten kan bli påført tap, hvis idømte sakskostnader ikke blir gjort 
opp. Kollisjonen mellom kravet til rettferdig rettergang og den aksjeretts-
lige ansvarsbegrensningen kan således lede til urimelige resultater, og det 
kan være dette aspektet som forklarer hvorfor domstolene finner grunn 
til å skjære gjennom aksjeselskapsformen. 

Slik kriteriene er formulert i teori og praksis, vil aksjeeier nødvendig-
vis ha opptrådt uaktsomt hvis det er grunnlag for ansvarsgjennombrudd. 
Et ansvar kunne dermed også vært basert på erstatningsreglene. Siden 

50 Se Innst. 186 S (2013–2014) avsnitt 2.1.4. Se også Skoghøy op.cit. s. 541 om kravet til 
rettferdig rettergang, samt nærmere om ankesilingsmulighetene på s. 1154 flg.
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spørsmålet om aksjeeiers ansvar for sakskostnader gjerne kommer opp i 
selskapets tvist, hvor aksjeeier faktisk ikke er part, fremstår det muligens 
som enklere å benytte den ulovfestede gjennomskjæringsregelen og enn 
å initiere et søksmål basert på uaktsomhet for aksjeeier.

I svensk rett har Högsta Domstolen nylig tatt stilling til ansvarsgjen-
nombrudd i situasjon hvor et aksjeselskap ikke hadde evne til å betale 
idømte sakskostnader, HD T2133-14. Sakens bakgrunn var at to personer 
stiftet et aksjeselskap med det formål å erverver et krav fra konkursboet 
til et selskap de tidligere eide aksjer i. Det nye selskapet hadde lav aksje-
kapital, kr. 100.000 og anses som et såkalt «prosessbolag». Selskapet tok 
ut søksmål, tapte, og aksjonærene ble personlig ansvarlig for motpartens 
sakskostnader. Det er uenighet i svensk juridisk teori hvorvidt dommen 
bekrefter eller avkrefter læren om ansvarsgjennombrudd.51 Slik jeg leser 
dommen, anvendes ulovfestede prinsipper, som inneholder de samme 
vilkår som normalt fremholdes i relasjon til læren om ansvarsgjennom-
brudd. Dommen fremstår således som et eksempel på gjennomskjæring 
av aksjeselskapsformen basert på identifikasjon mellom selskapet og 
aksjeeier, det vi omtaler som ansvarsgjennombrudd. Det er eksempler 
også i dansk rett på at aksjeeier blir ansvarlig for selskapets sakskostnader, 
slik at selskapet er frakjent sin partsevne.52 Dette kan ses på som en 
omgåelse av rettspleiens regler om sakskostnader.53

5 Noen refleksjoner

Det er grunn til å spørre om det er mulig å oppstille noen kriterier 
for ansvarsgjennombrudd basert på relevante rettskilder gjennomgått 
ovenfor. Etter min vurdering fremstår det som vanskelig. Det fremstår 

51 Se Nerep op.cit. synes å legge til grunn at dommen er et eksempel på ansvarsgjennom-
brudd, mens motsatt Adestam, Johan. Ansvarsgenombrott ock aktieägares personliga 
ansvarsfrihet – en analys mot bakgrunn av NJA 2014 s. 877, Ny Juridik 2:15 s. 7–25. 

52 Schans Christensen, Kapitalselskaber s. 193 med videre henvisninger. 
53 Schans Christensen, op.cit.
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mer fornuftig at en domstol må analysere de hensyn som taler for og mot 
ansvarsgjennombrudd i den enkelte sak. En overordnet forutsetning for 
å tillate ansvarsgjennombrudd må være at de grunnleggende hensynene 
som taler mot ansvarsgjennombrudd, i liten grad gjør seg gjeldende. 

For det første kan ikke hensynet til å opprettholde aksjeeiers ansvars-
begrensning være tungtveiende. Dette vil være tilfelle i omgåelsestilfel-
lene, som reelt sett utgjør misbruk av aksjeselskapsformen.54 Det klare 
eksempelet er tilfeller hvor aksjeeier har opptrådt utilbørlig overfor 
kreditor, ved å drive bevisst og vedvarende underkapitalisering slik at 
selskapet ikke drives i samsvar med lovens krav. For det annet er det 
mindre problematisk med ansvarsgjennombrudd hvor forutsetningen 
for selskapets rettssubjektivitet svikter. Dette er tilfelle hvor det skjer 
en sammenblanding av aksjeeiers og selskapets interesser eller vi har en 
dominerende eier med styring og kontroll, typisk konsern.55

Den annen overordnede forutsetning for ansvarsgjennombrudd 
er at hensyn som taler for ansvarsgjennombrudd er betydningsfulle. 
Dette vil først og fremst være tilfelle når det er tale om en kreditor som 
ikke frivillig har engasjert seg med selskapet, men som ufrivillig har 
fått et krav mot selskapet. I tillegg vil det være sentralt om det finnes 
normer som krever ansvarsgjennombrudd som er mer tungtveiende enn 
aksjerettslige prinsipper, slik det vil være innen miljøretten og i relasjon 
til rettergangsreglene som vist ovenfor.

Etter min vurdering vil det normalt være grunnlag for uaktsomhets-
ansvar for aksjeeier i de tilfellene hvor hensynene som gjør seg gjeldende 
taler for ansvarsgjennombrudd. Det er i den sammenheng relevant at 

54 Tilsvarende Mähönen og Villa, Aktiebolag I. Allmänna läror s. 442, som anfører at 
ansvar som følge av brudd på aksjeeiers lojalitetsplikt ofte vil lede til samme resultat 
som ansvarsgjennombrudd. Schans Christensen, Kapitalselskaber (2017) s. 193, er som 
vist ovenfor kritisk til en alminnelig lære om ansvarsgjennombrudd, men viser likevel 
atat aksjeeier i dansk rett kan holdes ansvarlig for selskapets forpliktelser i tilfeller av 
misbruk av aksjeselskapsformen.

55 Selvig-utvalget fremholdt i NOU 1996:3 s. 127 at ansvarsgjennombrudd kunne 
være aktuelt hvis generalforsamlingen instruerer styret i et omfang som innebærer 
at aksjeeierne i realiteten tar over forvaltningen av selskapet. Schans Christensen, 
Kapitalselskaber s. 194 viser eksempler fra dansk rett på identifikasjon hvor selskapets 
og aksjeeiers aktiva er blandet sammen.
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aksjeeiers forpliktelser synes å øke, både etter nasjonale og internasjonale 
regler, og det skaper økt rom for erstatningsansvar for brudd på objektive 
plikter.56 Det er ikke nødvendigvis et absolutt krav om klanderverdighet 
eller illojalitet for å tillate ansvarsgjennombrudd, men i praksis vil det 
normalt være grunn til å bebreide noen som representerer aksjeeier i 
de tilfeller det fremstår som rimelig å tillate ansvarsgjennombrudd.  
I Rt. 1996 s. 672 (Kongeparken) ble det som vist ovenfor uttalt at ”util-
børlighet” er et kriterium for ansvarsgjennombrudd ved underkapital-
siering.57 

Et erstatningsansvar fordrer naturlig nok at de øvrige erstatnings-
vilkår er oppfylt, og utmålingen av kreditors krav kan avvike fra hva 
som følger av et ansvarsgjennomburdd. På den annen side vil normalt 
erstatningskravet minst dekke selskapets forpliktelse, og det er vanskelig å 
se at det er praktisk at kreditor vil kunne oppnå mer ved å anvende regler 
om ansvarsgjennombrudd. Erstatningsreglene kan også som Hagstrøm 
fremhever, fremstå som mer fleksible og med mer treffende vurderings-
temaer, og således være et mer egnet regelsett.58 Det må også være mer 
fristende for en domstol å anvende lovens regler, enn et ulovfestet prinsipp 
som bryter med aksjerettslige grunnprinsipper.

Ansvarsgjennombrudd synes etter dette mest aktuelt i normkol-
lisjonstilfellene. Her er det eksterne forhold, ikke bare forhold relatert til 
aksjeeier, selskapet og kreditor som taler for ansvarsgjennombrudd, og da 
kan det enklere tenkes at det fremstår som tilstrekkelig velbegrunnet med 
identifikasjon uten at det kan påvises uaktsomhet. Etter min vurdering 

56 Se i denne forbindelse boken Shareholders’ duties redaktør Hanne S. Birkmose, Wolters 
Kluwer (2017), som er resultat av et større forskningsprosjekt knyttet aksjeeieres 
forpliktelser ved  juridisk institutt på universitetet i Aarhus. I boken behandles både 
selskapsrettslige og kapitalmarkedsrettslige temaer, og et gjennomgående trekk er at 
det legges til grunn at forpliktelsene for aksjeeiere øker. I for  ordet slås det fast at «the 
traditional perception in company law, where shareholders have no duties, is chal-
lenged».

57 Nerep op.cit. s. 30–33 synes kritisk til å ha et vilkår om utilbørlighet for ansvars-
gjennombrudd, til tross for at dette ofte er anført i svensk rett, se hans henvisninger. 
Tilsvarende vil Werlauff, Selskabsmasken s. 126 flg, ikke stille krav om uaktsomhet, 
men viser at det ofte vil foreligge culpøs handlemåte når det er grunnlag for ansvars-
gjennombrudd. 

58 Hagstrøm op.cit s. 279.
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betyr dette at Viggo Hagstrøms teser fra 1993, om at det er lite behov 
for regler om ansvarsgjennombrudd ved siden av erstatningsreglene, 
holder stand. I de få tilfellene hvor domstolene skulle finne behov for å 
identifisere fordi det ikke er grunnlag for uaktsomhetsansvar, fremstår de 
alminnelige  prinsippene om identifikasjon som tilstrekkelige for å finne 
gode løsninger. En lovfesting av reler om ansvarsgjennombrudd kunne 
dessuten gi inntrykk av at det er kurant å sette ansvarsbegrensningen 
til side. Det er det ikke.
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