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1 Innledning 

1.1 Problemstillingen 

Aksjeselskap er egne rettssubjekter. Ved stiftelse oppnår aksjeselskap rettsevne til å ha egne 

rettigheter og forpliktelser overfor andre rettssubjekter.
1
 Det gir selskapet selvstendig rettslig 

handleevne til å stifte rett og påta seg ansvar. Et aksjeselskap er derimot et upersonlig retts-

subjekt, og er derfor avhengig av at fysiske personer handler på dets vegne. Aksjeselskap kan 

betegnes som en særegen juridisk enhet. 

 

Et prinsipielt utgangspunkt er at aksjeeierne, stifterne og representantene ikke identifiseres 

med aksjeselskapets disposisjoner. Til dette kommer at daglig leder i tillegg til å være en  

representant for selskapet, også er et eget selvstendig rettssubjekt. Rettslig sett er daglig leder 

altså uavhengig aksjeselskapets rettigheter og forpliktelser. 

 

Relativitetsgrunnsetningen er det klare utgangspunkt i norsk kontraktsrett; en avtale har bare 

virkning for avtalepartenes rettigheter og plikter. Daglig leder står for den «daglige ledelse» 

av selskapets virksomhet, men opptrer kun på vegne av selskapet.
2
 Det oppstår derfor ikke 

kontraktsforhold mellom daglig leder og rettssubjekter som aksjeselskapet inngår avtaler med. 

 

I HR-2017-2375-A oppstilte Høyesterett en varslingsplikt om betalingsproblemer for et aksje-

selskap overfor sin kontraktspart. Varslingsplikten kunne ikke utledes av lov eller avtale, men 

etter førstvoterendes syn fulgte en slik plikt av «det alminnelige ulovfestede kravet 

om aktsomhet og lojalitet mellom kontraktsparter».
3
 Det interessante er at Høyesterett videre 

uttalte at det «ikke gjelder et én-til-én-forhold mellom selskapets kontraktsrettslige  

informasjonsplikt og ledelsens personlige ansvar overfor den kreditoren som måtte lide tap 

som følge av at selskapets informasjonsplikt ikke er etterlevd».
4
 Forankringen av det person-

lige ansvaret uttaler imidlertid Høyesterett ingenting om. 

 

Høyesterett forutsetter at selskapets ledelse kan være personlig ansvarlig for tap som følge av 

selskapets brudd på en kontraktsrettslig varslingsplikt. I dommen uttalte Høyesterett at  

ledelsens personlige ansvar som følge av unnlatt varsling «ikke nødvendigvis rekker like langt 

som den kontraktsrettslige varslingsplikten for selskapet».
5
 Rekkevidden av det personlige 

ansvaret kom derimot «ikke på spissen»
6
 i den aktuelle saken. Selskapets daglig leder ble 

                                                 
1
  Det følger forutsetningsvis av aksjeloven § 2-20 (1) og (2), og § 1-2 (1). 

2
  jf. aksjeloven § 6-14 (1) 

3
  HR-2017-2375-A premiss 34 

4
  HR-2017-2375-A premiss 38 

5
  HR-2017-2375-A premiss 39 

6
  HR-2017-2375-A premiss 43 
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holdt ansvarlig på selvstendig grunnlag etter asl. § 6-14, jf. § 17-1 for brudd på plikter knyttet 

til regnskapet og formuesforvaltningen. 

 

Fra Høyesteretts uttalelser kan det utledes to problemstillinger. For det første hvordan daglig 

leders personlige ansvar for selskapets kontraktsbrudd rettslig kan forankres, og for det andre 

hvor langt et slikt personlig ansvar rekker, altså ansvarets omfang. 

 

1.2 Avgrensninger og aktualitet 

Oppgaven er begrenset til enkeltkreditors usikrede særkrav; krav om erstatning for tap som 

følge av at daglig leders handling har vært rettet direkte mot selskapets kontraktspart.
7
 Det 

avgrenses mot tap som følge av at daglig leder har redusert kreditorenes dekningsmuligheter i 

selskapets aktiva. Oppgaven drøfter kun spørsmålet om personlig ansvar for skade i form av 

rent formuestap. Skade på ting eller person eller følger av slike skader behandles ikke. 

 

Aksjeloven § 1-2 lovfester det selskapsrettslige prinsippet om ansvarsbegrensningen.  

Aksjeeierne hefter ikke for selskapets forpliktelser. Enkeltkreditor kan derfor ikke søke dek-

ning hos aksjeeierne for tap som følge av selskapets kontraktsbrudd. Det kan aktualisere sel-

skapsrepresentantenes personlige erstatningsansvar. 

 

Det finnes i dag over 325 000 aksjeselskaper i Norge.
8
 Personlig ansvar for de som opptrer på 

vegne av et aksjeselskap kan potensielt ha stor betydning. Selskapets kontrakter kan beløpe 

seg til store summer, og kontraktsbrudd kan medføre betydelige tap. Økonomisk vil erstat-

ningskrav som følge av selskapets kontraktsbrudd ofte ikke stå i forhold til ledelsens godtgjø-

relse for vervet. Erstatningskravet kan riktignok lempes, men den økonomiske risikoen ved å 

påta seg rollen som daglig leder kan være stor. Derfor er det av betydning å trekke opp grens-

ene for daglig leders handlefrihet. Høyesterett har nylig uttalt seg prinsipielt om temaet.
9
 

 

Daglig leders ansvar overfor selskapet bygger på avtalen som forplikter vedkommende til 

rollen som daglig leder.
10

 Som følge av vervet har daglig leder en lojalitetsplikt overfor sel-

skapet som pålegger «en generell plikt til å fremme selskapets interesse».
11

 Mellom daglig 

leder og selskapets kontraktspart foreligger ingen avtale. Daglig leder opptrer kun på vegne av 

selskapet og ansvaret for at kontrakten oppfylles etter sitt innhold ligger som det klare ut-

                                                 
7
  Rt. 1998 s. 276, s. 282, jf. Rt. 1993 s. 20, s. 26 

8
  I henhold til Brønnøysundregisterets statistikk per 2. april 2019 

9
  HR-2017-2375-A 

10
  Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 128-129, Normann (1994) s. 85 

11
  Andenæs (2006) s. 655-656, sml. Normann (1994) s. 349 flg. 
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gangspunktet hos selskapet.
12

 Relativitetsgrunnsetningen tilsier at daglig leders personlige 

ansvar ikke omfatter tap som selskapets kontraktspart lider som følge av selskapets kontrakts-

brudd. Selskapets kontraktsparter kan derimot ha en forventning om at daglig leder overholder 

sine aksjerettslige plikter. Det er den rettslige forankringen for en slik forventning, og om-

fanget av ansvar som følge av brudd på denne forventningen som skal undersøkes nærmere. 

 

Enkeltkreditors erstatningskrav for selskapets kontraktsbrudd har ikke uten videre erstatnings-

rettslig vern overfor selskapets representanter. Krav som følge av selskapets kontraktsbrudd 

kan som hovedregel ikke rettes mot de som har opptrådt på vegne av selskapet, «selv ikke i 

tilfeller hvor personen kan bebreides for kontraktsbruddet».
13

 Daglig leders personlige ansvar 

for selskapets kontraktsbrudd må «normalt baseres på handlenormer som i prinsippet forplik-

ter enhver».
14

 Utgangspunktet er derfor «at det er selskapet, og ikke de som har representert 

selskapet i kontraktsforholdet, som hefter for selskapets forpliktelser».
15

 Daglig leders person-

lige ansvar for tap som følge av selskapets kontraktsbrudd krever derfor et særskilt ansvars-

grunnlag.
16

 

 

1.3 Ansvarsgrunnlaget 

Daglig leders personlige ansvar er et selvstendig ansvar med «grunnlag i skyldansvaret etter 

§ 17-1 første ledd, eventuelt det alminnelige ulovfestete skyldansvaret».
17

 Erstatningsansvar 

forutsetter at de øvrige alminnelige vilkår for erstatning er oppfylt. Ansvar er derfor også be-

tinget av at det foreligger økonomisk tap og årsakssammenheng. Oppgaven begrenses til 

spørsmålet om ansvarsgrunnlag. 

 

Aksjeloven § 17-1 første ledd hjemler at «andre», herunder selskapets kontraktspart
18

, kan 

kreve erstatning for «skade» som daglig leder «i den nevnte egenskap» forsettlig eller uakt-

somt har «voldt». Lovens forarbeider gir uttrykk for at bestemmelsen ikke inneholder en ut-

tømmende regulering av erstatningsansvar i aksjeselskapsforhold, og må «suppleres med al-

minnelige erstatningsrettslige regler».
19

 Dersom et skadetilfelle faller utenfor bestemmelsens 

vilkår vil et eventuelt ansvar kunne pålegges etter den alminnelige ulovfestede skyldregelen.
20

 

                                                 
12

  Aarbakke m.fl. (2018) asl. § 17-1, punkt 1.22, Kobbernagel (1945) s. 173 
13

  Stenvik (2010) s. 288 
14

  Stenvik (2010) s. 288 
15

  Aarbakke m.fl. (2018) asl. § 17-1, punkt 1.22 
16

  Aarbakke m.fl. (2018) asl. § 17-1, punkt 1.22 
17

  Aarbakke m.fl. (2018) asl. § 17-1, punkt 1.22 
18

  Det er ikke tvilsomt at selskapets kontraktspart omfattes av «andre», jf. Rt. 1998 s. 276, s. 281. 
19

  NOU 1996: 3 s. 89 
20

  Matre (2014) Norsk Lovkommentar, note 2664 til asl. § 17-1 
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Aksjeloven § 17-1 første ledd innebærer således en presisering av det alminnelige culpaansva-

ret på aksjeselskapsrettens område. 

 

Hagstrøm og Stenvik beskriver culpanormen som «erstatningsansvar for adekvat skade som er 

voldt ved en rettstridig handling eller unnlatelse som kan tilregnes skadevolderen som forsett-

lig eller uaktsom».
21

 Det er videre en forutsetning at «skaden har rammet en interesse som er 

vernet ved erstatningsreglene».
22

 Culpanormen består av en objektiv og en subjektiv side.
23

 

 

Den objektive siden av culpavurderingen er et spørsmål om daglig leder «har overtrådt de 

plikter som objektivt sett gjelder for vedkommende».
24

 Utgangspunktet for vurderingen er slik 

situasjonen fremstod på beslutningstidspunktet.
25

 Grunnlaget for pliktene er ikke begrenset til 

skrevne rettsnormer og det er ikke noe nødvendig vilkår at en bestemmelse i aksjeloven er 

overtrådt.
26

 Dersom det ikke kan påvises brudd på en skreven rettsnorm må vurderingen ta 

utgangspunkt i hva som «rimeligvis bør kunne forventes av en innsiktsfullt og normalt for-

standig person som opptrer på det aktuelle området».
27

 Spørsmålet blir dermed hvorvidt ved-

kommende har levd opp til de forventninger som objektivt sett kan stilles til utførelsen av 

rollen som daglig leder. 

 

Den subjektive siden er et spørsmål om at daglig leder kan bebreides for normbruddet. Fore-

ligger det et brudd på de plikter som objektivt sett var gjeldende for daglig leder på beslut-

ningstidspunktet er det presumsjon for uaktsomhet.
28

 Spørsmålet blir derfor om daglig leder 

kan påberope seg en «relevant subjektiv unnskyldningsgrunn» for overtredelsen.
29

 Utgangs-

punktet er en objektiv normalforventning, og vurderingen må derfor skje uten hensyn til bak-

grunn eller faglige og intellektuelle forutsetninger.
30

 Har daglig leder en særlig kompetanse 

kan aktsomhetskravene imidlertid skjerpes.
31

 Ansvar etter asl. § 17-1 første ledd må vurderes 

konkret og individuelt, men dersom flere selskapsorganer oppfyller vilkårene for erstatning 

foreligger solidarisk ansvar.
32

 

                                                 
21

  Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 68 
22

  Hagstrøm (1981) s. 9 
23

  Normann (1994) s. 187, Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 73 flg. og s. 135 flg. 
24

  HR-2016-1440-A premiss 41 
25

  Andenæs (2006) s. 654  
26

  Aarbakke mfl. (2018) asl. § 17-1 punkt 1.6, NUT 1970: 1 s. 185 
27

  Lødrup (2009) s. 131 
28

  HR-2016-1440-A premiss 41, med henvisning til Normann (1994) s. 221 
29

  Normann (1994) s.502, Kjelland (2016) s. 87 
30

  Bråthen (2017) s. 207 
31

  Bråthen (2017) s. 207 
32

  Bråthen (2017) s. 208, jf. skadeserstatningsloven § 5-3 
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1.4 Rettslig plassering 

I norsk rett skilles det mellom erstatningsansvar i og utenfor kontraktsforhold. Regler om ik-

ke-oppfyllelse og andre mislighold av en avtale omtales som erstatningsregler i kontraktsfor-

hold. Tilfeller av skadeforvoldelse utenfor kontraktsforhold reguleres av regler om erstatning 

på deliktsgrunnlag.
33

 I Rt. 1998 s. 276 uttalte Høyesterett at selskapets kontraktsparts erstat-

ningskrav mot daglig leder «bygger – i motsetning til kravet mot [aksjeselskapet] – ikke på 

kontraktsrettslig grunnlag».
34

 Personlig ansvar etter asl. § 17-1 må i utgangspunktet anses som 

et deliktsansvar. Daglig leders personlige ansvar for enkeltkreditors særkrav er derfor betinget 

av at det ikke bare ut ifra kontrakten, men etter en normalforventning er utvist feil og for-

sømmelse.
35

 

 

Kristin Normann anser styrets ansvar overfor selskapets kontraktsparter som et ansvar utenfor 

kontrakt.
36

 Hun mener det formelt dreier seg om et deliktsansvar, men at kontrakten mellom 

aksjeselskapet og enkeltkreditor likevel får «innvirkning på vurderingen av om styremedlem-

mene har opptrådt uaktsomt».
37

 Daglig leder personlige ansvar har likhetstrekk med styrets 

ansvar, og vekten av rettskilder om styreansvar tar jeg stilling til nedenfor. Normann fremhe-

ver samlet sett at det personlige ansvaret står i en mellomstilling mellom delikts- og kon-

traktsansvar, og at det kan betegnes som et stillingsansvar som ligner et profesjonsansvar.
38

 

Essensen er at spørsmålet om daglig leders personlige erstatningsansvar for selskapets kon-

traktsbrudd ikke utelukkende kan avgjøres etter regler utenfor kontrakt. Ansvarsspørsmålet 

må også løses på bakgrunn av reglene om erstatning i kontraktsforhold og selskapsrettslige 

regler. Daglig leders personlige ansvar for selskapets kontraktsbrudd blir et resultat av retts-

kildefaktorer på tvers av regelsettene. 

 

1.5 Særlige metodiske utfordringer 

Norsk lovgivning om aksjeselskaper har vært utviklet gjennom et nordisk samarbeid siden 

1870-tallet. Ved løsningen av rettsspørsmål kan praksis og juridisk teori fra de andre nordiske 

landene ha rettskildemessig vekt.
39

 Eksempelvis har Høyesterett vist til Bernhard Gomard.
40

 

Kristin Normann Aarums doktorgrad – hovedlitteraturen om styremedlemmers ansvar i norsk 

                                                 
33

  Normann (1994) s. 80, Lødrup (2005) s. 38 
34

  Rt. 1998 s. 276, s. 281 
35

  Gomard (2000) s. 427 
36

  Normann (1994) s. 87-88 
37

  Normann (1994) s. 88 
38

  Normann (1994) s. 81 og 89-90, Kobbernagel (1945) s. 191-192 
39

  Bråthen (2017) s. 59 
40

  Jf. Rt. 1991 s. 119, s. 125. 
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rett – henviser til Jan Kobbernagels fremstilling og verket til Samuelsson og Søgaard. Den 

forannevnte danske litteraturen fokuserer i noe større grad enn norsk teori på daglig leders 

rolle og ansvar i et aksjeselskap. Som følge av lovenes likhetstrekk bør dansk juridisk teori 

kunne tillegges vekt, særlig i tilfeller hvor norske rettskilder ikke uttrykkelig tar stilling til de 

ulike spørsmålene som oppgaven reiser. 

 

Styret og daglig leders oppgaver og plikter i et aksjeselskap er ikke sammenfallende. En sær-

lig metodisk utfordring er derfor hvorvidt rettskilder om styrets personlige ansvar kan ha be-

tydning for kartleggingen av daglig leders personlige ansvar. Ansvaret bygger på det samme 

ansvarsgrunnlaget, men resultatet av anvendelsen kan bli forskjellig. Avgjørelser om styrets 

personlige ansvar må derimot ha stor overføringsverdi der styret og daglig leder står overfor 

lignende vurderinger. I tilfelle det dreier seg om spesifikke styreplikter vil avgjørelsene kunne 

ha mindre vekt. Er det tale om forvaltningsbeslutninger av samme eller lignende karakter som 

utføres av daglig leder kan avgjørelser om styreansvar ha vekt for daglig leders personlige 

ansvar. Hvor rettskildene eksplisitt omtaler «styret» vil det måtte vurderes om det kan ha 

overføringsverdi til ansvarsvurderingen for daglig leder. Dersom rettskildene omtaler «ledel-

sen» er det derimot grunn til å tro at uttalelsen har relevans for daglig leders ansvar. 

 

Når det gjelder rettspraksis er det et metodisk poeng at loven i senere tid er endret. Det er av 

særlig interesse at pliktreglene for selskapets ledelse i større grad er presisert. Lovgiver har 

derfor antatt at det blir enklere å vinne frem med erstatningsansvar mot ledelsen i et aksjesel-

skap.
41

 Aarbakke mener «[v]urderingen kan falle annerledes ut i dag».
42

 Aksjeloven § 17-1 

første ledd var ikke ment å innebære noen realitetsendring fra den tidligere bestemmelsen i 

asl. § 15-1.
43

 Pliktreglene kan likevel ha medført et skjerpet aktsomhetskrav, og det må derfor 

vurderes konkret om eldre dommer kan tillegges vekt. 

 

1.6 Videre fremstilling 

Oppgavens punkt 2 drøfter den rettslige forankringen av daglig leders personlige ansvar for 

tap som følge av selskapets kontraktsbrudd. Med utgangspunkt i culpanormen vil jeg under-

søke hvorvidt det er grunnlag for å oppstille en plikt for daglig leder til å ivareta enkeltkredi-

tors særinteresser som følge av kontrakten med selskapet. I oppgavens punkt 3 behandles om-

fanget av daglig leders personlige erstatningsansvar for enkeltkreditors tap som følge av sel-

skapets kontraktsbrudd. 

 

                                                 
41

  NOU 1996: 3 s. 89, Aarbakke m.fl. (2018) asl. § 17-1 punkt 1.6, Perland (1999) punkt 1.2.3,  

Andenæs (2006) s. 648. LF-2012-179793 konkluderer med strengere ansvar. 
42

  Aarbakke m.fl. (2018) asl. § 17-1, punkt 1.6 
43

  Ot.prp. nr. 55 (2005-2006) s. 114 
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2 Rettslig forankring av daglig leders personlige ansvar for 

selskapets kontraktsbrudd 

 

2.1 Innledning 

Problemstillingen kan undersøkes fra to perspektiver. Den ene måten er å undersøke om ska-

den selskapets kontraktspart er påført – et rent formuestap – nyter erstatningsrettslig vern 

overfor daglig leder personlig. Den andre måten er å undersøke rekkevidden av culpanormens 

objektive side, altså hvorvidt det er grunnlag for å oppstille en personlig plikt for daglig leder 

om å ivareta selskapets kontraktsparts særinteresser etter kontrakten. Oppgaven tar hovedsa-

kelig utgangspunkt i det sistnevnte perspektivet. 

 

Nedenfor vil jeg redegjøre for ansvarets karakter. Videre vil jeg påpeke relevante særtrekk for 

culpanormen for daglig leders personlige ansvar for enkeltkreditors tap som følge av selska-

pets kontraktsbrudd, herunder hvilke grunnlag daglig leders plikter objektivt sett kan bygge 

på. Deretter vil jeg analysere de relevante rettskildefaktorene og undersøke om det er grunn-

lag for å oppstille en plikt for daglig leder til å ivareta selskapets kontraktsparts særinteresser. 

 

2.2 Ansvar i eller utenfor kontrakt? 

Daglig leders personlige ansvar overfor selskapets kontraktspart etter asl. § 17-1 er i alminne-

lighet ansett som et deliktsansvar. Det innebærer at kontrakten som hovedregel ikke kan vekt-

legges som grunnlag for å pålegge daglig leder erstatningsansvar overfor særkreditor.. Vurde-

ringen av daglig leders adferd kan ikke ta utgangspunkt i kontraktens krav. For spørsmålet om 

daglig leders personlige ansvar for selskapets kontraktsbrudd kan det imidlertid ikke ses bort 

fra kontraktsforholdet mellom skadelidte og det selskapet som daglig leder har påtatt seg å 

handle på vegne av. Kontrakten får betydning i kartleggingen av hvilke krav som kan stilles 

til daglig leders handlemåte, og medfører videre at personlig ansvar aktualiseres. 

 

Kontrakten som ligger til grunn mellom selskapet og enkeltkreditor medfører at det oppstår en 

tilknytning mellom daglig leder og selskapets kontraktspart. Tilknytningen representerer et 

forhold med skaderisiko mellom daglig leder og en tredjemann som kan sies å gå utover det 

alminnelige utgangspunktet på deliktsansvarets område. Kontrakten danner dessuten grunnla-

get for selskapets kontraktsparts berettigede forventninger om oppfyllelse. Ikke minst utgjør 

kontrakten grunnlaget for at det oppstår et tap og krav om erstatning. Samlet sett medfører det 

at daglig leder settes i en posisjon med mulighet til å påføre enkeltkreditor et rent formuestap. 

 

Daglig leders personlige ansvar overfor enkeltkreditor som lider tap som følge av selskapets 

kontraktsbrudd vil i stor grad være avhengig av den inngåtte kontrakten. Daglig leders adferd 

må til en viss grad betraktes i lys av selskapets kontraktsforpliktelser. Det medfører ikke at 
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ansvaret springer ut av kontrakten, men tilsier at betegnelsen rent deliktsansvar ikke er besk-

rivende for ansvarets innhold. Daglig leders personlige ansvar for selskapets kontraktsparts 

særkrav står i realiteten i en mellomstilling.
44

 Kobbernagel anser det som et stillingsansvar, 

som er like strengt som et kontraktsansvar, men uten de skjerpende eller lempende modifika-

sjoner som kan følge av en kontrakt.
45

 Ledelsesansvaret kan derfor sies å ha likehetstrekk med 

et profesjonsansvar hvor avgjørende er hvorvidt det er handlet i strid med en normalforvent-

ning til forsvarlig yrkesutøvelse. Derimot er daglig leder, i motsetning til for eksempel en 

takstmann, ikke bare forpliktet til å levere en forsvarlig og objektiv vurdering til gode for 

samfunnet som sådan; daglig leder skal i utgangspunktet fremme selskapets interesse. 

 

Det sentrale poeng er at det materielle grunnlaget for daglig leders personlige ansvar vil kun-

ne variere. Hagstrøm skriver på generelt grunnlag at «[s]elv om det fortsatt må fastholdes at 

kontraktserstatningsretten og deliktserstatningsretten har hvert sitt hovedområde, er det felter 

der ansvarsformene overlapper hverandre».
46

 Om det personlige ansvar i selskapsforhold 

skriver Woxholth at «det lar seg ikke gjøre å karakterisere det mer generelt som delikts- eller 

kontraktsansvar».
47

 Ansvarets kategorisering har først og fremst teoretisk verdi, og innholdet i 

ansvaret må være det avgjørende. Derfor er det viktig at vurderingen holder fast ved det sent-

rale utgangspunktet. Personlig ansvar for tap som følge av selskapets kontraktsbrudd må base-

res på annet grunnlag enn kontrakten mellom selskapet og enkeltkreditor. 

 

Ved vurderingen av daglig leders personlige ansvar vil kontrakten som ligger til grunn for 

enkeltkreditors tap være av betydning. Normann mener at kontrakten får «innvirkning» på 

uaktsomhetsvurderingen.
48

 For at daglig leder skal kunne holdes personlig ansvarlig for sel-

skapets kontraktsbrudd må kontrakten tillegges vekt i ansvarsvurderingen. Relativitetsgrunn-

setningen settes dermed under press. Daglig leder er i utgangspunktet å anse som en tredje-

mann og ikke forpliktet etter selskapets kontrakter. Spørsmålet i det følgende er hvordan dag-

lig leders personlige ansvar for selskapets kontraktsbrudd likevel kan forankres rettslig, uten 

at kontrakten danner grunnlaget. 

 

2.3 Den ulovfestede læren om medvirkning til kontraktsbrudd 

Spørsmålet om kreditor kan kreve erstatning fra en utenforstående tredjeperson som har ska-

det hans kontraktsstilling har historisk sett blitt besvart negativt.49 Relativitetsgrunnsetningen 

                                                 
44

  Normann (1994) s. 89-90. 
45

  Kobbernagel (1945) s. 192 
46

  Hagstrøm (2011) s. 817 
47

  Woxholth (1993) s. 593 
48

  Normann (1994) s. 88 
49

  Hagstrøm (2011) s. 841 



 

9 

 

gjelder imidlertid ikke uten unntak. Tredjemenn kan ikke uten videre forårsake at en debitors 

forpliktelser misligholdes uten at det medfører personlig ansvar.
50

 Hensynet til omsetningsli-

vets sikkerhet og forutberegnelighet taler for eksistensen av en regel som kan pålegge ansvar 

for tredjemenn som forårsaker kontraktsbrudd. 

 

I juridisk teori antok Augdahl at det «vel må» kunne oppstilles som en alminnelig regel at 

«den som utilbørlig forleder eller tilskynder en skyldner til å begå kontraktsbrudd, blir erstat-

ningspliktig».
51

 Videre følger at tilsvarende bør gjelde for «den som forsettlig og utilbørlig 

bistår skyldneren ved kontraktsbruddet eller selv begår det i skyldnerens tjeneste».
52

 I tilfelle 

tredjemann «påvirker interessen i et kontraktsforhold ved utilbørlig forhold» vil det i følge 

Hagstrøm foreligge «en form for medvirkning til kontraktsbrudd».
53

 Det sentrale argument for 

å pålegge ansvar er at tredjemann har kunnskap om kontraktsforholdet, og samtidig «aktivt 

tilskynder til kontraktsbrudd», eller – for medvirkningstilfeller – «ved utilbørlig forhold kren-

ker et bestående kontraktsforhold».
54

 Hagstrøm mener krenkelsen er det rettspolitiske argu-

ment for å påføre ansvar. 

 

Kobbernagel skriver om ledelsens personlige erstatningsansvar overfor selskapets kontrakts-

part. Her omtaler han denne læren som «direkte Krænkelse av Tredjemands Interesser».
55

 

Dersom ledelsens handlinger gjør selskapet erstatningsansvarlig foreligger det ifølge Kobber-

nagel «altsaa et Retsbrud eller et Kontraktbrud».
56

 Kobbernagel legger videre til grunn at selv 

om kontraktsbruddet medfører tapet og gjør selskapet erstatningsansvarlig, kan det likevel 

innebære en direkte krenkelse slik at kreditor også har et «Krav mod Lederne personlig».
57

 Et 

slikt krav forutsetter at daglig leder har overtrådt en alminnelig rettsnorm som er uavhengig 

av kontrakten. Det utgjør et rettsbrudd som kan utløse ansvar på vanlig måte etter alminnelig 

erstatningsrettslige regler.
58

  

 

Læren om tredjemanns medvirkning til kontraktsbrudd kan tas til inntekt for at daglig leder 

uten å være part i avtalen kan pålegges personlig ansvar for enkeltkreditors tap som følge av 

selskapets kontraktsbrudd. Daglig leder kan ved sin handlemåte på vegne av selskapet med-

virke til at selskapet begår kontraktsbrudd. Innstilling til lov om aksjeselskaper fra 1970 støt-

                                                 
50

  Hagstrøm (2011) s. 841 
51

  Augdahl (1978) s. 418 
52

  Augdahl (1978) s. 418 
53

  Hagstrøm (2011) s. 842 
54

  Hagstrøm (2011) s. 843 
55

  Kobbernagel (1945) s. 172 
56

  Kobbernagel (1945) s. 172 
57

  Kobbernagel (1945) s. 172 
58

  I samme retning, Stenvik (2010) s. 288 om aksjeeier. 
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ter en slik slutning. Det fremgår at «[d]ersom administrerende direktør eller styrets medlem-

mer har medvirket til mislighold av en avtale, vil spørsmålet om personlig erstatningsplikt 

måtte avgjøres etter alminnelige erstatningsregler».
59

 Betraktninger fra juridisk teori omtaler 

også personlig erstatningsansvar for «medvirkning» til inngåelse av en kontrakt selskapet ald-

ri vil kunne oppfylle.
60

 Jeg bemerker at det ikke er tale om medvirkningsansvar etter 

asl. § 17-1 annet ledd. Medvirkning til selskapets kontraktsbrudd vil kunne utgjøre ansvar på 

selvstendig grunnlag etter asl. § 17-1 første ledd. 

 

Kontrakten mellom selskapet og enkeltkreditor utelukker altså ikke at andre enn debitor – 

herunder daglig leder – også kan bli ansvarlig for kontraktsbruddet. Objektiv medvirkning er 

imidlertid ikke tilstrekkelig for å pålegge personlig erstatningsansvar. Det kreves at medvirk-

ningen utgjør et utilbørlig forhold.
61

 Dermed står vi igjen overfor en uaktsomhetsvurdering 

etter den alminnelige culparegelen.  

 

2.4 Culpanormens særpreg for rene formuestap 

Aksjeloven § 17-1 første ledd er en særlig regulering av den alminnelige erstatningsrettslige 

culpanormen. Ansvarsgrunnlaget kan omfatte «krav om erstatning for et rent formuestap hos 

en kreditor».
62

 Rent formuestap er negativt avgrenset mot skade på person eller ting, og følger 

av slike skader.
63

 Erstatning for rene formuestap imidlertid et betydelig omdiskutert emne i 

norsk erstatningsrett.
64

 I deliktserstatningsretten stilles det krav om at skaden rammer en er-

statningsrettslig vernet interesse.
65

 Derfor har det betydning for ansvarsspørsmålet at rene 

formuestap ikke uten videre er vernet av erstatningsreglene.
66

 

 

For det første er ikke adferd som medfører rent formuestap farlig, i den forstand at det ikke er 

ting eller personer som påføres skade. På området for rene formuestap eksisterer det ikke et 

alminnelig utgangspunkt om krav om respekt for andres interesser.
67

 Den grunnleggende risi-

kobetraktningen om skadeevne som står sentralt ved fastleggingen av culpanormen for inte-

                                                 
59

  NUT 1970: 1 s. 185 
60

  Bråthen (2017) s. 206 
61

  I Rt. 2001 s. 1136 uttalte Høyesterett seg om «utilbørlig» i dekningsloven § 5-9 om omstøtelse. I lys av 

forarbeidene ble dette presisert som «disposisjoner som etter en slik konkret vurdering fremstår som klart 

kritikkverdige», og at det i tillegg «gis anvisning på en mer moralsk vurdering av hva som til enhver tid bør 

være tillatt og ikke tillatt i kredittforhold», jf. dommens s. 1144-1145. Uttalelsene kan være egnet til å belyse 

innholdet i utilbørlig forhold i oppgavens sammenheng. 
62

  HR-2017-2375-A premiss 25 som henviser til Ot.prp. nr. 55 (2005-2006) s. 167 
63

  Nygaard (2007) s. 4 
64

  Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 120 
65

  Hagstrøm (2011) s. 817, jf. Rt. 1991 s. 1335, s. 1342 
66

  Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 120 
67

  Thorson (2011) s. 188 
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gritetskrenkelser «har derfor normalt ingen plass ved vurderingen av ansvaret for rene for-

muestap».
68

 Utgangspunktet om at enhver må utøve forsiktighet overfor andres personlige 

integritet og eiendeler gjør seg ikke gjeldende på samme måte for rene formuestap.  

 

For det andre tilsier hensynet til en velfungerende markedsøkonomi at det er tillat å konkurre-

re og bruke sine forhandlingsevner til å oppnå gevinst på andres bekostning.
69

 Utgangspunktet 

for rene formuestap er derfor motsatt av hva det er for integritetskrenkelsene; det er i stor grad 

rettmessig og ikke uaktsomt å påføre andre tap. Et rettssubjekt som opptrer på området for 

rene formuestap har ikke uten videre noe grunnleggende vern, og må i alminnelighet aksepte-

re den aktuelle risiko. Det er altså innskrenkningene i handlefriheten som krever en særlig 

begrunnelse.  

 

Enkeltkreditors kontrakt med selskapet gir ikke vedkommendes særinteresser erstatningsretts-

lig vern overfor daglig leder personlig. Innskrenkning av den omtalte handlefrihet må derfor 

bygge på annet grunnlag. Det personlige ansvarets rettslige forankring beror på om det er 

grunnlag for å oppstille en plikt for daglig leder til å ivareta selskapets kontraktsparts særin-

teresser. Det er brudd på denne plikten som kan medføre at enkeltkreditors særkrav nyter er-

statningsrettslig vern overfor daglig leder personlig. Spørsmålet blir dermed på hvilket rettslig 

grunnlag plikten kan oppstilles. 

  

Ansvarsspørsmålet for rene formuestap har tradisjonelt vært søkt løst gjennom læren om retts-

strid.
70

 Spørsmålet om ansvarets rettslige forankring må ta utgangspunkt i de relevante ad-

ferdsnormer.
71

 Pliktene kan oppstilles på grunnlag av lov, sedvane, alminnelig rettsoppfatning 

og reelle hensyn.
72

 Daglig leders plikter trenger derfor ikke nødvendigvis å være uttømmende 

regulert i aksjeloven. 

 

I skrevne rettskilder kan det være nedfelt normer for hva som i alminnelighet anses som god 

og forsvarlig opptreden. Dersom loven er preseptorisk vil det være nedfelt normer som ufra-

vikelig krever etterlevelse. Uansett kan skrevne rettskilder gi god veiledning for innholdet i 

aktsomhetsnormen. I tilfelle skrevne relevante adferdsnormer ikke eksisterer eller ikke gir 

tilstrekkelige veiledning, må domstolene likevel oppstille krav til forsvarlig adferd.
73

 Retts-

spørsmålet må således løses på grunnlag av sedvane, alminnelige rettsoppfatninger og reelle 

                                                 
68

  Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 121 
69

  Kjelland (2016) s. 123 
70

  Hagstrøm (1989) s. 197 
71

  Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 74 
72

  Hagstrøm (1981) s. 14 
73

  Thorson (2011) s. 105 
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hensyn.
74

 Allerede etablerte krav til adferd og alminnelige forestillinger om forsvarlig hand-

lemåte kan dermed danne grunnlaget for vurderingen. Hvis en gitt grad av aktsomhet eller 

handlemåte er «anerkjent innenfor pågjeldende livsområde som forsvarlig», vil det med hen-

syn til utgangspunktet for culpavurderingen gi god mening å legge vekt på slik sedvane, prak-

sis eller bransjeoppfatning.
75

 Slike kilder kan være et godt grunnlag for hva som med rimelig-

het bør kunne forventes av en som opptrer på det aktuelle området. 

 

Uten objektive rettskildefaktorer som uttrykkelig definerer aktsomhetskravene beror det først 

og fremst på dommerens skjønnsmessige vurdering om handlingen skal anses rettsstridig.
76

 

Det gir rom for mer «åpne rettspolitiske vurderinger av hvordan praksis bør være, ut fra av-

veininger av hensynene til alle involverte parter».
77

 Problemet ved at mange skadetilfelle sav-

ner regulering i objektive rettskildefaktorer er at «ansvaret må avgjøres på helt fritt grunnlag, 

etter en vurdering av de såkalte reelle hensyn».
78

 I et slikt tilfelle blir rettsstrid kun et navn på 

den adferd domstolene anser som ansvarsbetingende.  

 

2.5 Daglig leders lovfestede plikter 

Daglig leder har en fremtredende posisjon og sentral funksjon i et aksjeselskap. 

Asl. § 6-14 første ledd hjemler at daglig leder «står for den daglige ledelse av selskapets virk-

somhet».
 
Det omfatter ikke saker som «etter selskapets forhold» er av «uvanlig art eller stor 

betydning». Bestemmelsen lovfester daglig leders forvaltningsansvar i selskapet.
79

 

 

Daglig leder har representasjonsrett i saker som inngår i den daglige ledelse, jf. asl. 6-32. Det 

gir myndighet til å opptre på vegne selskapet overfor tredjeparter. Bestemmelsen gir imidler-

tid ikke selskapets kontraktspart direkte beføyelser overfor daglig leder. Det er kun i tilfeller 

hvor daglig leder har overskredet grensene for sin myndighet at ansvar etter avtalerettslige 

regler kan være aktuelt.
80

 

 

Aksjeloven § 3-4 hjemler et krav om at «selskapet» til enhver tid skal ha forsvarlig egenkapi-

tal og likviditet. Etter asl. § 3-5 har styret handleplikt dersom egenkapitalen er lavere enn for-

svarlig ut fra virksomhetens omfang og risiko. I forarbeidene fremkommer det derimot at 

asl. § 3-4 «konkretiserer og skjerper ledelsens plikt», og at det har «betydning ved aktsom-

                                                 
74

  Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 89, Normann (1994) s. 191 
75

  Hagstrøm Stenvik (2015) s. 89 
76

  Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 92-93 
77

  Thorson (2011) s. 105 
78

  Hagstrøm (1989) s. 202 
79

  Aksjeselskap må ikke ha daglig leder, jf. asl. § 6-2 (1). 
80

  Jf. avtaleloven § 25 om fullmektigens erstatningsansvar som trolig kan anvendes analogisk eller direkte. 
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hetsbedømmelsen etter erstatningsregelen».
81

 Det kan derfor spørres om også daglig leder har 

plikter i relasjon til kravet i asl. § 3-4 som kan ha betydning for det personlige ansvaret over-

for selskapets kontraktspart. 

 

Kravet om at selskapet skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet er «til beskyttelse av 

selskapsinteressen, dvs. både til vern av aksjonærfellesskapet og kreditorfellesskapet».
82

 

Brudd på denne bestemmelsen kan medføre at kreditor har et erstatningsrettslig vernet krav. 

Enkeltkreditorers særinteresse vernes imidlertid «av andre regelsett, herunder styrets opplys-

ningsplikt».
83

 Hvorvidt det kan utledes plikter for daglig leder etter asl. § 3-4 er derfor ikke 

avgjørende for oppgavens problemstilling. Enkeltkreditors særinteresser nyter ikke vern over-

for daglig leder personlig etter asl. § 3-4. 

 

Daglig leder er forpliktet til å forvalte selskapet innenfor den daglige ledelse. Rapporterings-

plikten
84

 overfor styret vil kunne være avgjørende for hvorvidt styret kan fatte forsvarlige 

beslutninger i forvaltningen av selskapet. Daglig leders plikt til å sørge for at regnskap er i 

samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er forsvarlig vil videre kunne være 

av betydning.
85

 Disse pliktene gjelder ikke direkte overfor selskapets kontraktspart, men over-

for selskapet til å ivareta formuesforvaltningen på en betryggende måte. 

 

De omtalte plikter følger av vervet daglig leder har påtatt seg ved inngåelsen av sin kontrakt 

med selskapet. Personlig ansvar direkte overfor selskapets kontraktspart kan ikke oppstilles på 

grunnlag av regler som skal ivareta selskapets interesse. Aksjeloven inneholder altså ikke be-

stemmelser som eksplisitt pålegger daglig leder en plikt til å ivareta selskapets kontraktsparts 

særinteresser. Kontraktsparters tap som følge av daglig leders forhold nyter derfor ikke uten 

videre erstatningsrettslig vern av reglene som her er gjennomgått. Aksjeloven § 17-1 første 

ledd må derfor suppleres med alminnelige erstatningsrettslige prinsipper hvis daglig leders 

personlige ansvar skal omfatte tap som følge av selskapets kontraktsbrudd. 

  

I forarbeidene til aksjeloven fremgår det at lovgiver ikke har funnet grunn til å oppstille gene-

relle normer for de forskjellige persongruppene som er omfattet av ansvarsregelen. Det frem-

heves i forarbeidene at det i stedet «bør overlates til praksis å utvikle eventuelle retningslin-

                                                 
81

  NOU 1992: 29 s. 38 
82

  Løvdal (2003) s. 502. Begrepet «selskapsinteressen» er omdiskutert. I HR-2018-570-A uttaler Høyesterett at 

«[s]elskapsinteressen er et mindre entydig begrep», jf. premiss 41. I HR-2017-2375-A legges en noe mer ny-

ansert oppfatning til grunn, jf. premiss 37. Ansvarsspørsmålet kan uansett ikke løses ved å innlemme flere 

interessegrupper i selskapsinteressen, sml. Normann (1994) s. 89 og s. 177. 
83

  Løvdal (2003) s. 502 
84

   Jf. asl. § 6-15 
85

   Jf. asl. § 6-14 (4) 
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jer».
86

 Spørsmålet videre er hvordan daglig leders personlige ansvar for selskapets kontrakts-

forpliktelser kan forankres på ulovfestet grunnlag. I henhold til redegjørelsen i punkt 2.4 må 

vurderingen av hvilke krav det med rimelighet kan stilles til rollen som daglig leder dermed 

basere seg på sedvane, alminnelige rettsoppfatninger og reelle hensyn. 

 

2.6 Daglig leders ulovfestede plikter  

 

2.6.1 Rolleforventning 

Enkeltkreditorer som inngår kontrakt med et aksjeselskap kan forvente at selskapets daglige 

leder opptrer i tråd med en rolleforventning.
87

 Aksjeloven § 17-1 første ledd hjemler erstat-

ning for skade daglig leder volder «i den nevnte egenskap». Av forarbeidene fremgår det at 

skadevoldelsen må ha tilknytning til den selskapsrettslige egenskap eller funksjon.
88

 Innholdet 

i rolleforventningen defineres etter hva det med rimelighet bør kunne forventes av en innsikts-

fullt og normalt forstandig daglig leder i et aksjeselskap.
89

 Aksjelovens forarbeider presiserer 

at det inngår som moment i vurderingen etter den alminnelige uaktsomhetsregelen som er 

lovfestet i asl. § 17-1.
90

 Hvilke forventninger det i alminnelighet er grunn til å stille til daglig 

leder av et aksjeselskap danner utgangspunktet for vurderingen på ulovfestet grunnlag. 

 

2.6.2 Tilknytning 

Forholdet mellom skadevolder og skadelidte står sentralt i vurderingen av erstatningsansvar 

på deliktsgrunnlag.
91

 Tilknytningen til risikoen for skade i den aktuelle relasjonen er ansett 

som et moment for å pålegge skadevolder plikt til å reagere på risikoen.
92

 Erstatningsansvar 

forutsetter at daglig leder har en viss tilknytning til risikoen for at selskapets kontraktspart 

lider tap. Tilknytning kan anses som et minstekrav for å pålegge daglig leder en personlig 

plikt til å ivareta selskapets kontraktsparts særinteresser. Mellom daglig leder og selskapets 

kontraktspart er det ikke tvilsomt at det foreligger tilknytning som følge av kontrakten. Ved å 

påta seg rollen som daglig leder oppstår det en naturlig tilknytning til selskapets kontraktspar-

ter. Tilknytningens styrke kan medføre et skjerpet aktsomhetskrav.
93

 Det beror på en vurde-

ring av to momenter; hvorvidt daglig leder ved handling eller unnlatelse har forårsaket skade-

risiko, og hvorvidt daglig leder har eller burde hatt kunnskap om risikoen. Spørsmålet er om 

                                                 
86

  Ot.prp. nr. 36 (1993-1994) s. 251 
87

  Aarbakke m.fl. (2018) asl. § 17-1 punkt 1.11, sml. Nygaard (2007) s. 185 
88

  Ot.prp. nr. 55 (2005-2006) s. 167 
89

  Lødrup (2009) s. 131 
90

  Ot.prp. nr. 36 (1994-1994) s. 251 
91

  Stenvik (2010) s. 289 
92

  Nygaard (2007) s. 182 
93

  Nygaard (2007) s. 182-185 
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tilknytningen er så sterk at den danner grunnlag for å oppstille en personlig plikt til å ivareta 

selskapets kontraktsparts interesser. 

 

Normann antar at ledelsens personlige ansvar overfor selskapets kontraktsparter går lengre 

enn det som er vanlig i deliktserstatningsretten.
94

 Hun omtaler selskapets styremedlemmer 

som «utenforstående i forhold til avtalen», men som «tredjemenn av en helt spesiell karakter» 

overfor selskapets kontraktsparter.
95

 Grunnlaget er nok at aksjeselskap fullt ut er avhengig av 

at selskapsrepresentantene handler på dets vegne. Styremedlemmene og daglig leder har en 

nøkkelrolle i det selskapet som enkeltkreditor har inngått avtale med. Relasjonen til selskapets 

kontraktspart er derfor sterkere enn normalt for erstatningsansvar på deliktsgrunnlag.  

 

Tilknytningen som oppstår mellom daglig leder og selskapets kontraktspart «hviler på den 

særlige stilling ledelsen inntar som representant».
96

 Det indikerer at det foreligger en særlig 

nærhet mellom risikoen for at selskapet utsetter sin kontraktspart for skade og daglig leders 

handlemåte. Ettersom selskapet ikke selv kan handle, blir daglig leders tilknytning til selska-

pet et moment som taler for at det kan pålegges personlig ansvar overfor enkeltkreditor for 

selskapets kontraktsbrudd. Forholdet mellom daglig leder og selskapets kontraktspart får såle-

des en mer formalisert yter og mottaker, som danner sterkere grunnlag for berettigede for-

ventninger om at daglig leder ivaretar enkeltkreditorers særinteresser på forsvarlig vis. Til-

knytningen kan videre være særlig sterk i de tilfeller daglig leder har bidratt ved kontrakts-

inngåelsen, eller for øvrig gitt uttrykk for særlige garantier eller andre forsikringer om en gitt 

handlemåte.  

 

Hvorvidt en forventning karakteriseres som berettiget, er imidlertid bare navnet på resultatet 

av vurderingen om brudd på forventningen medfører erstatningsansvar.
97

 Om forventningen 

kan anses berettiget beror på «situasjonen og av relasjonens karakter».
98

 Høyesterett uttalte i 

Rt. 1981 s. 462 at spørsmålet om en forventing nyter erstatningsrettslig vern avhenger av 

«forventningens grunnlag og styrke og av de forhold som førte til at» den annen part ikke 

handlet i samsvar med forventningen.
99

  

 

                                                 
94

  Normann (1994) s. 88 
95

  Normann (1994) s. 534 
96

  Normann (1994) s. 81 
97

  Rt. 2011 s. 562 er et eksempel hvor brudd på berettigede forventninger medførte personlig ansvar for en 

stiftelses styreformann overfor innskyterne i en spareordning, jf. særlig dommens premiss 43. 
98

  Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 131 
99

  Rt. 1981 s. 462, s. 469. Forventingers grunnlag og styrke er sentrale momenter de lege lata etter norsk rett, 

jf. Hagstrøm (1998) s. 202. 
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Enkeltkreditors forventing om at daglig leder ivaretar dennes særinteresser kan følgelig ikke 

anses berettiget kun på grunnlag av tilknytningen. Derfor fremstår tilknytningen kun som et 

moment for å pålegge daglig leder en plikt til å reagere på risiko selskapet utsetter enkeltkre-

ditors særinteresser for. 

 

Relasjonen som oppstår medfører at daglig leder har eller burde ha kunnskap om selskapets 

kontraktsparts særinteresser etter kontrakten med selskapet. Under slike omstendigheter skal 

det mindre til for at det påvises et utilbørlig forhold som utgjør direkte krenkelse av enkelt-

kreditors særinteresser med grunnlag i kontrakten.
100

 At daglig leder har eller forventes å ha 

kunnskap om risikoen kan etter omstendighetene medføre et skjerpet aktsomhetskrav.
101

 

 

Nærhet i tilknytning til selskapets kontraktspart kan videre tale for «at den lojaliteten som 

forventes mellom kontraktsparter, også får anvendelse blant personer som ikke står i et kon-

traktsforhold».
102

 Relasjonen mellom rollen som daglig leder og selskapets kontraktspart med-

fører et forhold med «særlige muligheter til å påvirke hverandres retts- og formuessfære, og 

dermed behov for erstatningsrettslig vern».
103

 Den tilknytning som eksisterer blir et moment 

som taler for at daglig leder kan pålegges en personlig plikt til å ivareta selskapets kontrakts-

parts særinteresser. 

 

2.6.3 Krav til god forretningsskikk 

Utgangspunktet på området for rene formuestap er handlefrihet. Konkurranse i det åpne mar-

ked som påfører andre tap utgjør som hovedregel ikke et utilbørlig forhold. Slik adferd er i 

utgangspunktet rettmessig. I følge juridisk teori har denne handlefriheten imidlertid en grense. 

Erstatningsansvar kan utløses hvis «medkontrahenter påføres tap som følge av konkurranse 

utenfor rammen av redelighet og god forretningsskikk».
104

 Det taler for at selv om det i ut-

gangspunktet vil være rettmessig å prioritere sine egne interesser, eksisterer det rettslige stan-

darder for adferd som hvis overtrådt kan utgjøre et rettsbrudd. 

 

Kravet om at enhver som opptrer i næringsvirksomhet ikke må foreta handling som strider 

mot god forretningsskikk «næringsdrivende i mellom», kommer til uttrykk i markedsførings-

loven § 25. Næringsdrivende er definert som «en fysisk eller juridisk person som utøver  

næringsvirksomhet, og enhver som handler i vedkommendes navn eller på vedkommendes 

                                                 
100

  Jf. oppgavens punkt 2.3 om kunnskap om kontrakten som moment for ansvar for medvirkning 
101

  Nygaard (2007) s. 185 
102

  Kjelland (2016) s. 124 
103

  Thorson (2011) s. 92-93 
104

  Kjelland (2016) s. 123 
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vegne».
105

 Kravet om god forretningsskikk omfatter etter ordlyden altså ikke bare selskapet, 

men også daglig leder når vedkommende opptrer på vegne av selskapet. 

 

I Rt. 1998 s. 1315 uttalte Høyesterett at «"[g]od forretningsskikk" verner i likhet med de aktu-

elle spesialbestemmelsene om lojaliteten i næringslivet, og henviser til en alminnelig lojali-

tetsvurdering».
106

 Kravet om god forretningsskikk kan således ses på som en rettslig standard 

for lojal – herunder forsvarlig – ikke erstatningsbetingende adferd i næringsvirksomhet. Kra-

vet til adferd vil være relativt, men normen gir uttrykk for at aktører i næringsvirksomhet kan 

pålegges et krav om å ivareta andres interesser fremfor sine egne. Det taler for at daglig leder 

under gitte omstendigheter kan være personlig forpliktet til å ivareta selskapets kontraktsparts 

særinteresser. 

 

Det kan stilles spørsmål ved om det er grunnlag for å anvende normen som et alminnelig krav 

til daglig leders adferd overfor selskapets kontraktspart. Selv om bestemmelsen er utformet 

generelt, er den hovedsakelig en generalklausul for å fange opp illojal konkurranse i markeds-

føringstilfeller.
107

 Regelen kan derimot anses som et utslag av et mer alminnelig ulovfestet 

prinsipp som gjelder for den som opptrer næringsvirksomhet. Det taler for at hensynet som 

ligger bak bestemmelsen gir anvisning om en normalforventning om lojalitet og redelighet 

overfor andre næringsdrivende. Hvorvidt kravet om god forretningsskikk kan tas til inntekt 

for et alminnelig krav til adferd overfor den som opptrer på vegne av et aksjeselskap krever en 

begrunnelse. I neste punkt vil jeg undersøke om en slik grunnleggende forventning om lojali-

tet i næringsvirksomhet også kan gjøres gjeldende i forholdet mellom daglig leder og selska-

pets kontraktspart. 

 

2.6.4 Lojalitetsplikt på ulovfestet grunnlag i tredjepartsforhold 

Innskrenkninger i handlefrihet har særlig vært knyttet til lojalitetsbetraktninger.
108

 Krav om 

lojalitet er vanligst i kontraktsforhold, og utover kontraktstilfeller kan det som regel ikke  

oppstilles et krav om lojalitet fra andre rettssubjekter. Som vist i forrige punkt eksisterer det 

imidlertid lovfestede krav til alminnelig redelighet og lojalitet. Rettsordenen pålegger  

rettssubjektene plikter som etter omstendighetene medfører et krav om å ivareta også andres 

interesser.
109

 Fra selskapets kontraktsparts perspektiv kan slike normer danne grunnlag for 

                                                 
105

  Markedsføringsloven § 5 bokstav b 
106

  Rt. 1998 s. 1315, s. 1322 
107

  Ot.prp. nr. 57 (1971-1972) s. 7 
108

  Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 122-123 
109

  Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 122-123 
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berettigede forventninger til daglig leders handlemåte.
110

 Tilknytningen mellom daglig leder 

og selskapets kontraktspart er videre et moment som taler for at det er grunnlag for å oppstille 

en handlenorm basert på lojalitetsbetraktninger.
111

  Spørsmålet under dette punktet er hvorvidt 

kravet om god forretningsskikk som gir uttrykk for et alminnelig lojalitetsprinsipp mellom 

deltakere i næringslivet, også kan oppstilles på ulovfestet grunnlag i tilfeller hvor det ikke 

foreligger noe kontraktsforhold.  

 

Dommen inntatt i Rt. 1991 s. 1335 er illustrerende. Spørsmålet for Høyesterett var om en 

bank burde grepet inn og avverget en klients sjekkutstedelser. For å oppstille ansvarsgrunnlag 

uttalte førstvoterende: 

 

«Selv om sjekkmottagere ikke er kontraktsparter til trassatbanken, og avtaleloven ikke di-

rekte gjelder i forholdet mellom dem, finner jeg at den lojalitetstankegang som bl a ligger 

til grunn for generalklausulen i avtaleloven § 36 også her må tillegges vekt.»
112

 

 

Dommen viser for det første at Høyesterett under visse forhold pålegger aktsomhetsplikter 

med grunnlag i lojalitetsbetraktninger, også overfor et rettssubjekt som ikke er part i den  

avtalen misligholdet springer ut av. Dommen illustrerer videre at en generalklausul som i  

utgangspunktet gjelder for andre typer rettsforhold kan anvendes i tilfeller hvor de samme 

bakenforliggende hensyn gjør seg gjeldende. Det siste kan begrunnes med at dersom reelle 

hensyn taler for at en regel eller et prinsipps anvendelse på et lignende tilfelle er god, vil  

domstolene kunne tillegge det vekt. Dommen kan tas til inntekt for at lojalitetstankegangen 

bak kravet om god forretningsskikk kan anvendes på ulovfestet grunnlag i forholdet mellom 

daglig leder og selskapets kontraktspart. 

 

Dommen inntatt i Rt. 1994 s. 775 er et annet eksempel hvor Høyesterett oppstilte en lojali-

tetsplikt mellom to rettssubjekter uten at det forelå et kontraktsforhold. Høyesterett bemerket: 

 

«Dersom den foranstående panthaver ikke har en bestemt interesse i å utvide sitt enga-

sjement under pantet, vil det være i strid med det lojalitetsprinsipp som må gjelde mel-

lom konkurrerende rettighetshavere om han skal kunne gjøre dette til fortrengsel for 

den prioritet den etterstående panthaver er tilsagt.»
113

 

 

                                                 
110

  Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 122-123 legger til grunn en lignende betraktning på alminnelig erstatningsretts-

lig grunnlag i forholdet mellom potensiell skadelidt og skadevolder. 
111

  Se også drøftelsen i punkt 2.6.2. 
112

  Rt. 1991 s. 1335, s. 1344 
113

  Rt. 1994 s. 775, s. 781 
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Høyesterett kommer i denne dommen med uttalelser og betraktninger om innskrenkning i 

handlefriheten mellom konkurrerende rettighetshavere på formuerettens område. Ettersom 

foranstående panthavers opplåning ikke hadde skjedd i en bestemt interesse, fant Høyesterett 

at det ikke kunne gjøres til fortrengsel for den etterstående panthaver. Begrunnelsen for rege-

len var lojalitetsbetraktninger. Det er tre momenter jeg vil trekke ut av dommen. For det første 

forelå det en nærmere tilknytning som en følge av at begge rettssubjektene hadde pant i sam-

me formuesgode. For det andre gav tilknytningen grunnlag for å oppstille et lojalitetsprinsipp 

på ulovfestet grunnlag som etter Høyesteretts oppfatning «må gjelde» mellom konkurrerende 

rettighetshavere. For det tredje oppstilte Høyesterett et krav om at opplåningen måtte være 

begrunnet i en «bestemt interesse» for ikke å være i strid med lojalitetsprinsippet. 

 

Dommene kan tas til inntekt for muligheter for å oppstille en alminnelig begrensning i handle-

friheten på ulovfestet grunnlag, også i tilfeller hvor det ikke foreligger et kontraktsforhold. 

Handlefriheten til å prioritere egne interesser, herunder også til skade for andres interesser, 

kan være overskredet dersom handlingen ikke skjer i en bestemt interesse. I det kan innfortol-

kes at handlefriheten på området for rene formuestap kun omfatter rettssubjektets forfølgelse 

av et legitimt formål. 

 

Det jeg her har fremhevet taler for at det basert på lojalitetsbetraktninger kan oppstilles en 

plikt på ulovfestet grunnlag for daglig leder om å ivareta enkeltkreditors særinteresser. Som 

nevnt i punkt 2.6.2 foreligger det en særlig tilknytning mellom daglig leder og selskapets kon-

traktspart. Analysen har påpekt en rettslig forankring for å oppstille en personlig lojalitetsplikt 

for daglig leder overfor selskapets kontraktspart. Spørsmålet videre er om en slik plikt vil ut-

gjøre en god rettsregel. Jeg vil se nærmere på om reelle hensyn taler for at det oppstilles en 

personlig plikt for daglig leder om å ivareta enkeltkreditorers særinteresser som følge av kon-

trakt med selskapet. 

 

2.6.5 Effektivitetshensyn 

Birgitte Hagland skriver i sin doktoravhandling om alminnelig erstatningsbetingende med-

virkning. Hennes betraktninger kan imidlertid være egnet til å belyse medvirkning til kon-

traktsbrudd. Hagland påpeker at handleplikten som et utgangspunkt gjelder for andre enn 

medvirkeren. Det samsvarer med at det i utgangspunktet er selskapet og ikke daglig leder som 

har en kontraktsrettslig lojalitetsplikt overfor enkeltkreditors særinteresser. Etter relativitets-

grunnsetningen er daglig leder ikke ansvarlig for kontraktens oppfyllelse. Det kan sammen-

lignes med det Hagland omtaler som at medvirker ikke er pålagt plikter etter primærnor-
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men.
114

 Hagland presiser at ettersom medvirker ikke har overtrådt primærnormen kreves en 

særlig begrunnelse for å pålegge ansvar.
115

 

 

Hensynet til at primærnormen effektiviseres kan være en særlig begrunnelse for at det oppstil-

les en handleplikt for medvirker.
116

 Begrunnelsen for å pålegge ansvar for medvirkning kan 

forankres i hensynet om å forebygge primærskadevoldelse. Overført til oppgavens problems-

tilling vil det innebære krav om et hensyn som tilsier at det bør pålegges personlig ansvar for 

daglig leder for å forebygge at selskapet begår kontraktsbrudd. 

 

I forarbeidende til aksjeloven erkjennes det at ingen lovregler kan forhindre at et aksjeselskap 

gjennom driften taper sin egenkapital.
117

 Gjennom ansvarsregler og ved å pålegge ledelsen 

plikter forutsetter lovgiver at det likevel er mulig «å motivere disse til å drive selskapet for-

svarlig slik at kreditorene ikke utsettes for en uakseptabel risiko for tap».
118

 Uttalelsen knytter 

seg til kravet om forsvarlig egenkapital i asl. § 3-4, men gir uansett utrykk for at lovgiver øns-

ker at hensynet til kreditors interesser ikke undergraves. Nyere forarbeider fremhever at aktø-

rene i og rundt et aksjeselskap «har hver for seg legitime, men til dels motstridende interes-

ser».
119

 Samme sted fremheves det videre at hensynet til selskapets kreditorer er et grunnleg-

gende hensyn som aksjeloven bør ivareta. Forarbeidene kan tast til inntekt for at lovgiver me-

ner selskapets kontraktspart ikke bør utsettes for en uakseptabel risiko for tap, og at dette hen-

synet bør effektiviseres ved å pålegge selskapsledelsen plikter det er knyttet ansvar til. Det 

taler for at daglig leder kan pålegges en plikt til å ivareta selskapets kontraktsparts særinteres-

ser, som hvis overtrådt kan medføre personlig ansvar etter asl. § 17-1 første ledd. 

 

Hagland mener det er nærliggende at desto sterkere tilknytning det er mellom medvirkning og 

primærskadevoldelse, jo mer tilsier hensynet for effektivisering av primærnormen at medvir-

ker pålegges ansvar.
120

 Aksjeselskapet som en særegen rettslig enhet
121

 innebærer at selska-

pets kontraktsbrudd overfor enkeltkreditor beror på om selskapets representanter har medvir-

ket, eller unnlatt å medvirke til oppfyllelse. Det forhold at et aksjeselskaps disposisjoner fullt 

ut avhenger av selskapsrepresentantenes medvirkning tilsier at effektivitetshensynet gjør seg 

sterkt gjeldende. 

                                                 
114

  Normen som gjelder for primærskadevolder. For oppgavens del tilsvarer det selskapets forpliktelser med 

grunnlag i kontrakten med enkeltkreditor. 
115

  Hagland (2012) s. 227 
116

  Hagland (2012) s. 228 
117

  NOU 1992: 29 s. 38 
118

  NOU 1992: 29 s. 38 
119

  Ot.prp. nr. 23 (1996-1997) s. 14 
120

  Hagland (2012) s. 228 
121

  Se oppgavens punkt 1.1. 
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Effektivtetshensyn taler med styrke for at daglig leder under gitte omstendigheter pålegges en 

personlig plikt til å reagere mot skaderisiko enkeltkreditor utsettes for som følge av kontrak-

ten med selskapet. Hensynet til at selskapets kontraktsparts særinteresser ikke undergraves 

taler for at det oppstilles en personlig lojalitetsplikt for daglig leder. Reelle hensyn tilsier altså 

at plikten utgjør en god rettsregel.  Effektivitetshensynet underbygger en rettslig forankring av 

daglig leders personlige plikt til å ivareta for selskapets kontraktsparts særinteresser. 

 

2.6.6 Daglig leders personlige lojalitetsplikt 

Kontrakten med enkeltkreditor pålegger i utgangspunktet kun ansvar og handleplikt for sel-

skapet. Den særlige nærhet i tilknytning til selskapets kontraktspart danner grunnlag for å 

pålegge daglig leder plikt til å reagere på skaderisikoen som selskapets kontraktspart utsettes 

for. Analysen har videre vist at det finnes grunnlag for å oppstille en ulovfestet personlig loja-

litetsplikt for daglig leder overfor selskapets kontraktspart. Effektivitetshensynet taler med 

styrke for at for at daglig leder pålegges en plikt til å ivareta selskapets kontraktsparts særin-

teresser.  

 

Risikoen for at selskapets kontraktsparts interesser undergraves relativiserer effektivitetshen-

synets gjennomslagskraft.
122

 Utformingen av daglig leders handleplikt må derfor bero på hvor 

langt effektivitetshensynet taler for at ansvar pålegges. På denne måten kan selskapets forplik-

telser som følge av kontrakten få betydning for fastleggelsen av den personlige aktsomhets-

normen for daglig leder. Hagland omtaler primærnormens betydning for fastleggelsen av 

medvirkers ansvar som «en særlig variant av det mer generelle spørsmålet om skrevne hand-

lenormers betydning for fastleggingen av et alminnelig culpaansvar».
123

 Det personlige ansvar 

for daglig leders medvirkning til selskapets kontraktsbrudd ligner et kontraktsansvar som skal 

«motivere debitor til å oppfylle avtalen på riktig måte; skape et oppfyllelsespress».
124

 Ansva-

rets forankring kan betegnes som en ulovfestet personlig lojalitetsplikt for daglig leder om å 

ivareta en enkeltkreditors særinteresser som følger av kontrakten med selskapet. Brudd på 

denne plikten kan utgjøre medvirkning til selskapets kontraktsbrudd, og medføre personlig 

ansvar for tap som følge av kontraktsbruddet. 

 

2.7 Oppsummering 

Den som handler på vegne av et aksjeselskap kan ikke ansvarsfritt medvirke til at selskapet 

begår kontraktsbrudd. Personlig ansvar er imidlertid betinget av at medvirkningen utgjør et 

utilbørlig forhold. Analysen viser at en personlig lojalitetsplikt for daglig leder til å ivareta 

                                                 
122

  Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 135 
123

  Hagland (2012) s. 228 
124

  Lødrup (2005) s. 39 
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selskapets kontraktsparts særinteresser rettslig kan forankres i alminnelige rettsoppfatninger 

og normer for god skikk i næringsvirksomhet. Med grunnlag i hva som med rimelighet kan 

forventes av daglig leder i et aksjeselskap kan enkeltkreditorer ha berettiget forventing om 

lojal ivaretakelse. Effektivitetshensynet underbygger at daglig leders personlige lojalitetsplikt 

overfor selskapets kontraktspart utgjør en god regel. Daglig leders erstatningsansvar for tap 

som følge av selskapets kontraktsbrudd kan rettslig forankres i at brudd på denne plikten kan 

utgjøre utilbørlig medvirkning. 

 

Det er sentralt å påpeke at aktsomhetsnormen må baseres på det samlede normgrunnlag som 

objektivt gjelder for rollen som daglig leder. Daglig leder har først og fremst en lojalitetsplikt 

overfor selskapet.
125

 Som analysen viser betyr det ikke at selskapets kontraktspart uten videre 

kan utsettes for en uakseptabel risiko for å lide tap. En tolkning av drøftelsen i oppgavens 

punkt 2.6.4 tilsier at daglig leder kan prioritere selskapet fremfor hensynet til enkeltkreditor så 

lenge det skjer i en bestemt interesse.
126

 Daglig leders ansvarsfrie tilsidesettelse av selskapets 

kontraktsparts særinteresser kan sies å være forutsatt forfølgelse av et annet legitimt formål. 

 

Bjarte Thorson bemerker i sin doktorgrad at ved rene formuestap kan skadevolder ha «et 

spekter av ulike forpliktelser, som kan konkurrere med plikten til å ivareta den konkrete ska-

delidtes krenkede interesse».
127

 Ettersom vurderingen av daglig leders ansvar på ulovfestet 

grunnlag tar utgangspunkt i en rolleforventning, har det betydning at rollen som daglig leder 

plikter å ivareta andre interesser. Daglig leder må avveie plikten til å fremme selskapsinteres-

sen mot hensynet til selskapets kontraktsparts særinteresser. Den erstatningsrettslige aktsom-

hetsnormen for daglig leder blir derfor et resultat av en interesseavveining.
128

 

 

Det er ikke nødvendigvis motstrid mellom selskapets og enkeltkreditors interesser. Selskapet 

har stort sett fordel av å oppfylle kontrakten med kreditor. Et eksempel er betaling ved forfall 

for å unngå forsinkelsesrente. Tilfeller hvor interesseavveiningen kommer på spissen vil såle-

des være når selskapet i søken etter gevinst utsetter kreditor for stor risiko. Det reiser spørs-

målet om hvilken risiko daglig leder ansvarsfritt kan utsette selskapets kontraktspart for. Dette 

behandles i oppgavens punkt 3. 
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  Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 131 
126

  Sml. Rt. 1994 s. 775, s. 781 
127

  Thorson (2011) s. 104 
128

  Thorson (2011) s. 127 
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3 Omfanget av daglig leders ansvar for selskapets 

kontraktsbrudd 

 

3.1 Innledning 

3.1.1 Utgangspunkter 

Daglig leders personlige erstatningsansvar for enkeltkreditors tap som følge av selskapets 

kontraktsbrudd kan forankres i den ulovfestede læren om medvirkning til kontraktsbrudd.
129

  

En forutsetning for daglig leders personlige ansvar er derfor at selskapet har brutt en kon-

traktsforpliktelse. Selskapets kontraktsbrudd foreligger ved konstatert mislighold eller når det 

er klart at selskapet ikke kan oppfylle forpliktelsen, såkalt antesipert mislighold. 

 

Personlig erstatningsansvar krever brudd på en objektiv aktsomhetsnorm.
130

 Det vil bero på 

om daglig leder i en gitt situasjon skulle handlet annerledes, og forhindret eller unnlatt å for-

årsake den risikoen som materialiserte skade.
131

 Et sentralt spørsmål for ansvarets omfang er 

derfor under hvilke omstendigheter den personlige lojalitetsplikten overfor selskapets kon-

traktspart gir utslag i handleplikter.
132

 Ansvar kan pålegges når daglig leder gjennom sin 

handlemåte har tilsidesatt rimelige krav og forventninger i forhold til risikoen for skade på 

enkeltkreditors særinteresser.
133

 Personlig ansvar etter asl. § 17-1 første ledd kan ikke være 

strengere enn selskapets kontraktsrettslige erstatningsansvar. Daglig leders ansvar kan derfor 

tidligst inntre ved selskapets kontraktsbrudd. 

 

For ansvarets inntreden er det avgjørende på hvilket tidspunkt daglig leder senest kunne hand-

let annerledes for at bidraget til tapet kunne vært unngått. Nygaard beskriver dette som «det 

kritiske tidspunkt».
134

 Ansvarets omfang og inntreden avhenger derfor av når daglig leders 

handlemåte utgjør et utilbørlig forhold som medvirker til selskapets kontraktsbrudd. Et util-

børlig forhold foreligger når selskapets kontraktsbrudd kan bebreides daglig leder som uakt-

somt. Sammenholdt med oppgavens del 2 krever det brudd på plikten til å ivareta selskapets 

kontraktsparts særinteresser. Inntreden av det personlige ansvaret for selskapets kontrakts-

brudds kan derfor sies å sammenfalle med tidspunktet daglig leders personlige lojalitetsplikt 

overfor enkeltkreditors særinteresser realiserer handleplikt. 

                                                 
129

  Sml. oppgavens punkt 2.3, jf. ansvarsgrunnlaget i aksjeloven § 17-1 første ledd 
130

  Hagstrøm (1981) s. 15-16 
131

  Løvdal (2003) s. 539 
132

  I den sammenheng påpekes at omfanget av daglig leders ansvar begrenser seg til følgen av uaktsomheten. 

Det innebærer at daglig leder bare kan holdes ansvarlig for den del av enkeltkreditors tap som er en følge av 

den uaktsomme handlemåte. I tillegg bemerkes at daglig leder ikke er ansvarlig for oppfyllelsesinteressen 

for selskapets kontrakter, jf. Rt. 1998 s. 276. 
133

  Sml. Nygaard (2007) s. 177 
134

  Nygaard (2007) s. 176 
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Det er særlig i tilfeller hvor selskapet har opptatt kreditt at daglig leders personlige ansvar 

aktualiseres. Dersom det mellom selskapet og enkeltkreditor skjer samtidig utveksling av 

ytelser vil det sjeldent oppstå noe tap. Det kan imidlertid tenkes at daglig leder kan bli ansvar-

lig hvor det har vært utvekslet samtidige ytelser. Et eksempel er hvis selskapet har solgt en 

ting som viste seg å være mangelfull. Ansvar kan pålegges dersom daglig leder kan bebreides 

for at manglene ikke var avdekket og at selskapet derfor ikke opplyste kjøperen.
135

 Et annet 

eksempel er dersom selskapet inngår en langvarig leiekontrakt når det er usikkert om leien 

kan gjøres opp ved forfall. Selskapets kredittopptak er likevel det mest praktiske tilfellet hvor 

personlig ansvar for daglig leder aktualiseres. Kreditt kan forekomme ved løpende levering av 

ytelser under blant annet rammeavtaler og tilvirkningskontrakter. Når selskapet mottar for-

håndsbetaling for varer eller tjenester yter kreditor også kreditt. 

 

Krav om erstatning mot daglig leder personlig «vil særlig ha praktisk betydning når selskapet 

ikke oppfyller sine forpliktelser».
136

 Daglig leders ansvar for enkeltkreditors tap som følge av 

selskapets kontraktsbrudd er derfor særlig aktuelt ved selskapets insolvens, og senere konkurs. 

Insolvens eller konkurs er imidlertid ingen nødvendig forutsetning, men er omstendigheter 

som særlig aktualiserer enkeltkreditors behov for å søke dekning hos selskapsrepresentantene. 

 

Oppgaven fokuserer særlig på erstatning for brudd på den ulovfestede lojalitetsplikten i kon-

trakt. Ettersom daglig leders ansvar er betinget av selskapets kontraktsbrudd er det nødvendig 

å knytte noen bemerkninger til selskapets kontraktsrettslige lojalitetsplikt. Etter det vil jeg 

belyse forholdet til daglig leders personlige lojalitetsplikt overfor enkeltkreditorer. 

 

3.1.2 Selskapets kontraktsrettslige lojalitetsplikt 

Det alminnelige utgangspunktet i norsk kontraktsrett er at hver av partene bærer risikoen for 

sine egne forutsetninger.
137

 I kontraktsforhold fordeles risikoen etter reguleringen i avtalen. 

Utenfor kontrakt – for rene formuestap – følger utgangspunktet av at det egentlig ikke gjelder 

noen grunnleggende rettslig plikt til å ivareta andres interesser.
138

 Lojalitetsplikten utgjør et 

unntak fra disse utgangspunktene. 

 

Lojalitetsplikt innebærer ikke i seg selv noen rettsvirkning. Det er først under visse omsten-

digheter at hensynet til den andre kontraktsparten medfører at lojalitetsplikten realiserer seg i 

handleplikter. Lilleholt omtaler dette som at plikten til lojalitet ikke egentlig er noen regel, 

                                                 
135

  Rt. 1998 s. 276 er et eksempel på et slikt tilfelle. 
136

  Rt. 1998 s. 276, s. 282. I samme retning Andenæs (2006) s. 660 
137

  Blant annet forutsatt i Rt. 2014 s. 866 premiss 88 
138

  Jf. oppgavens punkt 2.4. 
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men «eit omsyn eller eit moment» som kan ha betydning når det skal formuleres regler eller 

tas stilling til rettsspørsmål.
139

 Rekkevidden av lojalitetsplikten vil derfor være varierende alt 

etter hvordan omstendighetene i rettsforholdet fortoner seg.
140

 Dersom partene har samarbei-

det over lengre tid kan det være et moment som skjerper kravet til lojalitet. 

 

Kreditorer som kontraherer med et aksjeselskap løper risiko for sine forutsetninger. Det ligger 

i kjernen av et aksjeselskap å ta risiko for å gi aksjeeierne avkastning på den innskutte kapital. 

Dersom en av partene har informasjon som er av betydning for kontraktsforholdet kan forut-

setningene endres. Under slike omstendigheter kan lojalitetsplikten tilsi at den som har eller 

burde ha slik kunnskap pålegges en opplysningsplikt. 

 

3.1.3 Daglig leders personlige lojalitetsplikt 

Det personlige ansvar avhenger av om daglig leder kan bebreides for at selskapet ikke over-

holdt sin kontraktsforpliktelse overfor kreditor. Spørsmålet er om daglig leder ved utilbørlig 

forhold har medvirket til selskapets kontraktsbrudd. Omfanget av ansvaret vil derfor bero på 

hvilket tidspunkt den personlige lojalitetsplikten realiserer seg i en handleplikt for daglig leder 

til å ivareta selskapets kontraktsparts interesser etter kontrakten. Hvis denne handleplikten 

ikke overholdes vil det utgjøre et utilbørlig forhold som krenker selskapets kontraktsparts 

særinteresser. Det vil således være grunnlag for å holde daglig leder personlig ansvarlig for 

tap som følge av selskapets kontraktsbrudd. 

 

Som redegjort for i oppgavens punkt 2 får kontrakten kun innvirkning på fastleggelsen av 

aktsomhetsnormen for daglig leder. Hvorvidt daglig leders lojalitetsplikt overfor selskapets 

kontraktspart realiserer en handleplikt beror på en interesseavveining, og ikke utelukkende på 

kontraktens krav. Effektivitetshensynets gjennomslagskraft relativiseres med risikoen enkelt-

kreditor utsettes for. Aktsomhetsnormen for daglig leder – kravet til forsvarlig handlemåte – 

blir et resultat av en avveining mellom plikten til å fremme selskapsinteressen og plikten til å 

ivareta hensynet til selskapets kontraktspart. Selv om selskapets lojalitetsplikt overfor sin kon-

traktspart realiserer handleplikt, vil daglig leders personlige handleplikt kunne inntre senere. 

Det beror på hvilke andre interesser daglig leder plikter å ivareta i den aktuelle situasjonen. 

Det medfører at kravet til daglig leder ikke nødvendigvis vil være sammenfallende med kon-

traktens krav. Dersom interesseavveiingen tilsier at daglig leder må ivareta hensynet til sel-

skapets kontraktspart, vil det være illojalt å forfølge andre interesser. 
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  Lilleholt (2017) s. 628 
140

  Sml. HR-2017-2375-A premiss 35 
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Omfanget av daglig leders ansvar vil derfor bero på hvordan denne avveiningen slår ut. Uakt-

somhetsspørsmålet må vurderes ut i fra hvordan situasjonen faktisk fremstod i det enkelte 

selskap på beslutningstidspunktet. Avgjørelser om ledelsens personlige erstatningsansvar er 

derfor konkret begrunnet. Følgelig er det ikke enkelt å trekke ut helt generelle linjer for det 

personlige ansvarets omfang. Ett typetilfelle har imidlertid vært gjenstand for grundigere og 

hyppigere behandling i domstolene, også for Høyesterett. Det er tilfellet når ledelsen arbeider 

for å redde et selskap som har havnet i økonomiske problemer. 

 

Avgjørelser om ledelsens ansvar for å ivareta selskapets kontraktsparts interesser når et sel-

skap kommer i økonomiske problemer egner seg godt for å illustrere grensene for daglig le-

ders handlefrihet. Hensynet til selskapsinteressen taler for at ledelsen arbeider for å redde sel-

skapet fra konkurs, men hensynet til kreditorene kan tale for at ledelsen bør avslutte driften 

for å unngå ytterligere tap. Den økonomiske situasjonen medfører at enkeltkreditors særinter-

esser blir kryssende med selskapets interesser. Som følge av at daglig leder har en plikt til å 

ivareta både selskapets og enkeltkreditors interesser, betinger situasjonen en prioritering. Det 

setter daglig leder under et vanskelig press. Situasjonen er derfor egnet til å illustrere hvordan 

kravene til daglig leders handlemåte må avveies mot interessene som gjør seg gjeldende.  

 

En særlig problemstilling som aktualiseres i en slik situasjon er hvorvidt daglig leder ved inn-

gåelse av nye kontrakter eller levering av ytelser på kreditt må informere kreditor om selska-

pets sviktende økonomi. I realiteten reiser det spørsmål om hvor stor risiko daglig leder an-

svarsfritt kan utsette selskapets kontraktsparter for. Med andre ord hvor grensene for daglig 

leders handlefrihet skal trekkes. 

 

3.2 Personlig ansvar når selskapet kommer i økonomiske problemer 

 

3.2.1 Selskapets varslingsplikt 

I HR-2017-2375-A (Ulvesund) uttaler Høyesterett seg prinsipielt om varslingsplikt overfor 

enkeltkreditorer når et aksjeselskap kommer i økonomiske problemer. Selskapet hadde frem 

til konkurs fått levert og installert utsyr på kreditt under byggingen av tre større båter. Spørs-

målet for Høyesterett var hvorvidt det kunne bebreides daglig leder som uaktsomt at selska-

pets kontraktspart ikke ble informert om de økonomiske vanskeligheter på et tidligere tids-

punkt. Selskapets informasjonsplikt fulgte ikke av kontrakt, men kunne etter førstvoterendes 

syn utledes «av det alminnelige ulovfestede kravet om aktsomhet og lojalitet mellom kon-

traktsparter».
141

 I tvisten mot styremedlemmene var det inngått forlik. 

 

                                                 
141

  HR-2017-2375-A premiss 34 
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Høyesterett uttalte at det bør «være et utgangspunkt at et insolvent selskap som mottar nye 

leveranser på kreditt, forventes å gjøre medkontrahenten oppmerksom på at det har inntrådt en 

svikt i selskapets økonomi som innebærer at det ikke regner med å kunne gjøre opp for de nye 

leveransene ved forfall».
142

 Førstvoterende presiserte at det ved insolvens «i realiteten» fore-

ligger «grunnlag for å konstatere antesipert mislighold».
143

 Selskapets brudd på lojalitetsplik-

ten i kontrakt forelå etter Høyesteretts oppfatning altså ved insolvenstidspunktet
144

. 

 

3.2.2 Daglig leders handlingsrom 

For vurderingen av daglig leders personlige ansvar tok Høyesterett utgangspunkt i at selska-

pets økonomiske problemer setter ledelsen av et aksjeselskap under et krysspress. Hensynet til 

kreditorene tilsier avvikling av driften for å begrense tapet. For aksjeeierne, ansatte, samar-

beidspartene, lokalsamfunnet og samfunnsøkonomien vil det kunne «være om å gjøre at ledel-

sen kan fortsette å arbeide for å få bedriften over kneiken og sikre fortsatt drift».
145

  

 

De kryssende interessene tilsa, etter Høyesteretts oppfatning, at det «ikke gjelder et 

én-til-én-forhold» mellom ledelsens personlige ansvar og selskapets kontraktsrettslige plikt.
146

 

Førstvoterende presiserte at kravene til den forsvarlige handlemåte «må avstemmes mot den 

vanskelige situasjonen» og «til at ledelsen forventes å foreta balanserte avveininger og 

valg».
147

 Samlet sett mente Høyesterett at forholdene medfører at ledelsens personlige ansvar 

som følge av unnlatt varsling «ikke nødvendigvis rekker like langt som den kontraktsrettslige 

varslingsplikten for selskapet».
148

  

 

Ledelsens personlige ansvar for selskapets unnlatte varsling er således ikke nødvendigvis 

sammenfallende med kontraktens krav. Daglig leder i et aksjeselskap har under visse omsten-

digheter altså et personlig handlingsrom som går utover aktsomhetskravene for selskapets 

kontraktsrettslige forpliktelser. Som begrunnelse anførte Høyesterett tre forhold. 

 

For det første at hensynet om å redde selskapet «i det stille» taler for at aktsomhetsnormen gir 

ledelsen «et visst strategisk arbeidsrom utover det den kontraktsrettslige lojalitetsplikten iso-

lert betraktet kan tilsi».
149

 For det andre uttalte Høyesterett at det bør gis en rimelig grad av 
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  HR-2017-2375-A premiss 35 
143

  HR-2017-2375-A premiss 35 
144

  For rettslig definisjon se konkursloven § 61 
145

  HR-2017-2375-A premiss 37 
146

  HR-2017-2375-A premiss 38 
147

  HR-2017-2375-A premiss 38 
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  HR-2017-2375-A premiss 39 
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  HR-2017-2375-A premiss 40 
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forutsigbarhet for ansvar etter asl. § 17-1. Høyesterett påpekte at insolvens er et «innarbeidet 

og nokså avklart kriterium», og «ellers egnet som utgangspunkt for varslingsplikten».
150

 Vide-

re fremgår det at den personlige aktsomhetsnormen for kreditors tap som følge av unnlatt 

varsling, altså bør kunne presiseres slik at ansvar ikke er aktuelt «så lenge ledelsen på et for-

svarlig avklart grunnlag bygget på at selskapet var solvent».
151

 For det tredje uttalte Høyeste-

rett at personlig ansvar ikke bør inntre «selv om selskapet nok var insolvent».
152

 Det taler for 

at daglig leder selv med kunnskap om insolvens ikke uten videre blir personlig ansvarlig der-

som selskapet bryter varslingsplikten. Forutsetningen for sistnevnte er at det til tross for øko-

nomiske problemer «likevel var et realistisk håp om å kunne redde selskapet fra konkurs» og 

ledelsen «arbeidet aktivt og lojalt med dette for øyet og kastet kortene innen rimelig tid».
153

  

 

Fra uttalelsene kan det utledes at daglig leder i et selskap som kommer i økonomiske proble-

mer, har mulighet til å prioritere selskapets interesser selv om det utsetter kreditor for en stor 

risiko for å lide tap. Det er beskrivende å omtale dette som daglig leders handlingsrom. 

 

3.2.3 Aktuelle typetilfeller  

I Ulvesund-dommen åpner Høyesterett for to mulige grunnlag for at ledelsens personlige an-

svar ikke rekker like langt som selskapets kontraktsrettslige ansvar. For det første inntrer det 

ikke personlig ansvar dersom ledelsen «på et forsvarlig avklart grunnlag» bygget på at selska-

pet var solvent. For det andre, selv om ledelsen visste at selskapet var insolvent, inntrer det 

ikke personlig ansvar dersom det likevel var et «realistisk håp» om å kunne redde selskapet. 

Forskjellen ligger i hvorvidt ledelsen har kunnskap om selskapets insolvens. Det reiser spørs-

mål om handlingsrommets grenser dersom daglig leder ikke vet om selskapets insolvens, og 

dersom daglig leder faktisk vet at selskapet er insolvent. I det følgende vil jeg undersøke 

handlingsrommets grenser for disse to utgangspunktene. Spørsmålet er hvilke omstendigheter 

som medfører at daglig leder kan bli ansvarlig for at selskapet inngikk nye avtaler eller mot-

tok løpende ytelser på kreditt. 

 

3.3 Daglig leders handlingsrom uten kunnskap om selskapets insolvens 

 

3.3.1 Forsvarlig avklart beslutningsgrunnlag 

I Ulvesund-dommen uttaler Høyesterett at aktsomhetsnormen for unnlatt varsling om selska-

pets sviktende økonomi bør presiseres slik at det ikke inntrer personlig ansvar «så lenge ledel-

                                                 
150

  HR-2017-2375-A premiss 41 
151

  HR-2017-2375-A premiss 41 
152

  HR-2017-2375-A premiss 42 
153

  HR-2017-2375-A premiss 42 
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sen på et forsvarlig avklart grunnlag bygget på at selskapet var solvent».
154

 Høyesterett uttalte 

innledningsvis i dommen at insolvens som et utgangspunkt er nødvendig for at selskapets 

lojalitetsplikt realiserer informasjonsplikt overfor kreditor. Dersom selskapet er solvent vil det 

etter Høyesteretts oppfatning ikke kunne foreligge brudd på selskapets varslingsplikt. Person-

lig ansvar inntrer derfor ikke dersom ledelsen ikke hadde grunnlag for å tro annet enn at sel-

skapet var solvent.
155

 

 

Ansvar etter culpanormen forutsetter at en alternativ handlemåte ville avverget skaden, og at 

daglig leder burde handlet annerledes. Skal det kunne kreves at daglig leder handlet annerle-

des, må det ha vært mulig å forutse at handlingen kunne medføre skade. Dersom det ikke var 

grunnlag for å vite om selskapets insolvens kan det derfor ikke pålegges personlig ansvar for 

selskapets brudd på varslingsplikten. Avgjørende for ansvarsspørsmålet under dette punktet er 

derfor hva som nærmere ligger i kravet om «forsvarlig avklart grunnlag». 

 

Høyesterett oppstiller som en forutsetning at vurderingen av hvorvidt selskapet var solvent 

bygget på et «forsvarlig avklart grunnlag».
156

 Det tilsier at daglig leders vurdering av om sel-

skapet var solvent må bygge på et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag. En vurdering av om 

selskapet var solvent vil ikke kunne bygge på et forsvarlig avklart grunnlag dersom beslut-

ningen ikke bygget på tilstrekkelig informasjon om selskapets økonomiske stilling. Informa-

sjonsgrunnlaget viser ikke alltid at selskapet har økonomiske problemer. Det er trolig et slikt 

tilfelle Høyesterett ønsker å reservere personlig ansvar mot. Kan det ikke påvises at ledelsen 

hadde grunn til å undersøke økonomien nærmere og bygget på at selskapet var solvent, vil det 

ikke foreligge grunnlag for personlig ansvar. Hvorvidt daglig leder burde undersøkt økono-

mien grundigere, fordi opplysningene for eksempel var mangelfulle eller innbyrdes uforeneli-

ge, har derfor betydning.
157

 

 

Høyesteretts uttalelse om «forsvarlig avklart grunnlag» må derfor ses i sammenheng med dag-

lig leders plikt til å føre betryggende kontroll med formuesforvaltningen og sørge for lov- og 

forskriftsmessig regnskaper.
158

 Overtredelse av disse pliktene kan utgjøre et selvstendig 

grunnlag for personlig ansvar etter asl. § 17-1 første ledd.
159

 Perspektivet blir etter dette at 

dersom daglig leder burde hatt kunnskap om selskapets insolvens foreligger det uaktsomhet 

                                                 
154

  HR-2017-2375-A premiss 41 
155

  I samme retning Andenæs (2006) s. 661 om at objektiv insolvens ikke er tilstrekkelig. 
156

  HR-2017-2375-A premiss 41 
157

  I samme retning, Samuelsson/Søgaard (1997) s. 101 
158

  Jf. Asl. § 6-14 (4). Asl. § 6-15 (1) kan nok også ha betydning. 
159

  HR-2017-2375-A premiss 44, jf. asl. § 6-14. Enkeltkreditors særtap er imidlertid ikke direkte erstatningsrett-

slig vernet etter asl. § 6-14, og ansvaret må nok forankres i at brudd på asl. § 6-14 medførte at daglig leder 

kunne bebreides for selskapets brudd på varslingsplikten i kontrakt. 



 

30 

 

som i seg selv kan medføre personlig ansvar for selskapets brudd på varslingsplikten. Resulta-

tet i Ulvesund-dommen er et illustrerende eksempel.  

 

Handlingsrommet kom imidlertid ikke på spissen i Ulvesund-dommen. Høyesterett påpekte at 

daglig leders plikt etter asl. § 6-14 ikke var overholdt. Det sentrale for sakens utfall var at dag-

lig leder «rett og slett ikke visste at [selskapet] var insolvent».
160

 Konklusjonen var at det satte 

daglig leder og ledelsen «ut av stand til å forvalte selskapets interesser på en forsvarlig måte, 

og gjorde det i realiteten umulig for dem å ivareta hensynet til selskapets kreditorer i forbin-

delse med [selskapets] insolvens».
161

 Det taler for at Høyesterett anser oppfyllelsen av denne 

plikten som et minstevilkår for at handlingsrommet kan oppstå. For at daglig leders personlige 

ansvar ikke skal være sammenfallende med selskapets kontraktsrettslige varslingsplikt er det 

en forutsetning at daglig leder har tilstrekkelig oversikt over selskapets økonomi.  

 

Hensynet til at daglig leder plikter å ivareta flere kryssende interesser begrunner handlings-

rommet. Ledelsen i et selskap med økonomiske vanskeligheter «forventes å foreta balanserte 

avveininger og valg».
162

 Dersom daglig leder ikke har oversikt over selskapets økonomi vil 

vedkommende ikke være i stand til å foreta forsvarlige beslutninger. Selv selskapsinteressen 

taler for å redde selskapet «i det stille», bør en daglig leder som forsømmer plikten til å holde 

seg forsvarlig informert om selskapets økonomi ikke innrømmes et handlingsrom. 

 

3.3.2 Aktsom uvitenhet 

Høyesteretts presisering av aktsomhetsnormen i Ulvesund-dommen forutsetter at ledelsen var 

aktsomt uvitende om de forhold som medførte at selskapet brøt kontrakten. Dersom ledelsen 

ikke hadde grunn til å tro at selskapet var insolvent inntrer det ikke personlig ansvar.
163

 Dag-

lig leder kan derfor ikke bebreides for å ha opptatt kreditt, dersom det på et forsvarlig avklart 

grunnlag ikke var holdepunkter for annet enn at selskapet var solvent.
164

 I tilfeller hvor det er 

vanskelig å bedømme hvorvidt selskapet var solvent bør daglig leder vurdere å innhente støtte 

eller undersøke situasjonen grundig. 

 

Det jeg her har trukket frem kan betegnes som en ansvarsfritaksgrunn for daglig leders med-

virkning til selskapets kontraktsbrudd. Dersom daglig leder var aktsom uvitende om selska-

pets insolvens vil ikke culpanormen utløse handleplikt. Vurderingen av ansvar må skje ut fra 

situasjonen på beslutningstidspunktet. At det i ettertid viste seg å være en feilvurdering med-
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fører ikke personlig ansvar så lenge beslutningen bygget på et forsvarlig avklart grunnlag. Et 

relevant spørsmål i den forbindelse er hvor langt ledelsens skjønnsmargin for sine vurderinger 

rekker. Det vil drøftes nærmere under punkt 3.4.6. 

 

3.4 Daglig leders handlingsrom ved kunnskap om selskapets insolvens 

 

3.4.1 Handlingsrommets forutsetninger 

En tolkning av Høyesteretts uttalelser i Ulvesund-dommen tilsier at ledelsen i et aksjeselskap 

har et handlingsrom til å fatte beslutninger med stor risiko for at enkeltkreditor lider tap, selv 

om ledelsen var klar over selskapets insolvens. Begrunnelsen må søkes i at hensynet til sel-

skapets interesse om å snu den økonomiske situasjonen veier tyngre enn hensynet til enkelt-

kreditor. Handlingsrommet er imidlertid betinget av at ledelsen på beslutningstidspunktet 

hadde et «realistisk håp» om å redde selskapet fra konkurs.
165

 Videre oppstiller Høyesterett et 

krav om at ledelsen «aktivt og lojalt arbeidet med dette for øyet» og «kastet kortene innen 

rimelig tid».
166

  Som nevnt kom ikke handlingsrommet på spissen i Ulvesund-dommen. Det 

nærmere innholdet i forutsetningene uttalte Høyesteretts seg derfor ikke om. 

 

I Rt. 1991 s. 119 (Normount) siterte Høyesterett den danske juristen Bernhard Gomard. Le-

delsen er berettiget til å arbeide for selskapets videre eksistens hvis det «er en rimelig chance 

for, at dette kan lykkes».
167

 Gomard mener at valget om å redde selskapet ikke medfører an-

svar selv om håpet var «spinkelt, men dog ikke helt urealistisk».
168

 Samuelsson og Søgaard er 

delvis av samme oppfatning, men legger til grunn at det er en meget liten margin.
169

 Hva som 

ligger i kravet om «realistisk håp» må undersøkes nærmere. 

 

3.4.2 Forholdet til styrets oppbudsplikt 

Førstvoterende i Ulvesund-dommen uttalte at «hensynet til sammenhengen med den etablerte 

aktsomhetsnormen under § 17-1 for så vidt gjelder styrets plikt til å begjære oppbud», tilsier 

at personlig ansvar for brudd på varslingsplikten ikke bør inntre selv om selskapet «nok var 

insolvent».
170

 Av den grunn er det for kartleggingen av innholdet i kravet til realistisk håp 

relevant å se nærmere på forholdet til styrets oppbudsplikt. 
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Ved insolvens er det ikke egentlig selskapet og aksjeeierne som vil lide tap som følge av at 

driften opprettholdes dersom selskapet senere går konkurs, men enkeltkreditor. Ledelsens 

mulighet til å inngå nye avtaler eller motta løpende ytelser på kreditt, også etter selskapets 

insolvens, medfører at enkeltkreditor utsettes for en betraktelig høyere risiko enn før insolvens 

inntrådte. Det er ikke vanskelig å forstå at en regel som plasserer risikoen hos kreditor kan 

fremstå som noe ubalansert. Støtte for et slikt syn finnes i juridisk teori. 

 

Andenæs slutter seg til at det kan «tenkes å foreligge et begrunnet håp om å innfri forpliktel-

sen ved forfall», også «selv om selskapet er insolvent ved kredittopptaket».
171

 Derimot mener 

han at aktsomhetskravet «ikke er koblet sammen med» styrets straffesanksjonerte plikt til å 

begjære oppbud, og at kravet til aktsomhet for kredittopptak «kan nok være strengere».
172

 

Etter Andenæs’ oppfatning «er det ikke unaturlig at aktsomhetskravet er strengere for kreditt-

opptaket», uten at dette nærmere begrunnes.
173

 

 

Knut Ro anser aktsomhetskravet ved fortsatt drift etter insolvens ovenfor enkeltkreditorer som 

«helt annerledes» enn overfor selskapet.
174

 Han skriver videre at dersom ledelsen vet eller 

burde vite at selskapet er insolvent, og konkurs ikke er usannsynlig, «bør man ikke kjøpe på 

kreditt».
175 

Etter Ros oppfatning skal det i et slikt tilfelle «ikke så meget til før tillitsmenn som 

kontraherer på vegne av selskapet, pådrar seg personlig ansvar dersom de ikke gjør medkon-

trahenten kjent med selskapets stilling».
176

 Ro bemerker at dette «selvfølgelig [kan] sette le-

delsen i en meget vanskelig situasjon», uten å gi noen nærmere forklaring på hvorfor det ikke 

bør kjøpes på kreditt i et slikt tilfelle.
177

 Oppfatningene i juridisk teori trekker i retning av at 

daglig leder kan holdes ansvarlig for selskapets kredittopptak på et tidspunkt styret ikke er 

ansvarlig for unnlatelsen av å begjære oppbud. På bakgrunn av disse betraktningene kan det 

spørres om daglig leders ansvar for unnlatt varsling om selskapets økonomiske problemer 

inntrer på et tidligere tidspunkt enn styrets plikt til å begjære oppbud. 

 

Høyesteretts uttalelser i Ulvesund-dommen tilsier at hensynet til sammenhengen med akt-

somhetsnormen for styrets oppbudsplikt må tillegges vekt ved utformingen av aktsomhets-

normen for daglig leders personlige ansvar for selskapets brudd på varslingsplikten.
178

. Styrets 
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strafferettslige ansvar for brudd på plikten til å begjære oppbud følger av straffeloven § 407. 

Vilkår for ansvar etter første ledd bokstav b er insolvens, videre at virksomheten går med 

«klart tap» og at skyldneren må innse «at han ikke vil kunne gi fordringshaverne oppgjør in-

nen rimelig tid». Forarbeidene presiserer at «det er de «håpløse» tilfelle» og «grove tilfellene» 

regelen tar sikte på å ramme.
179

 Vilkårene begrenser anvendelsen mot situasjoner hvor det er 

et «begrunnet håp om at virksomheten vil kunne arbeide seg opp igjen».
180

 Likheten med vur-

deringstemaet for det personlige ansvar for selskapets unnlatte varsling ligger i dagen Nor-

mann fremhever at styret i forhold til det personlige erstatningsansvaret ikke bør trues med 

ansvar som tvinger frem en oppbudsbegjæring «dersom det foreligger en reell mulighet til å 

redde selskapet».
181

 Hensynet til kreditorfelleskapet begrunner oppbudsplikten, mens ledel-

sens personlige varslingsplikt om økonomiske problemer retter seg mot enkeltkreditor. 

 

Dersom aktsomhetsnormene for daglig leders varslingsplikt og styrets oppbudsplikt ikke er 

sammenfallende, vil det kunne medføre en vanskelig situasjon for ledelsen i selskapet. Daglig 

leder kan være forpliktet til å varsle kreditorer og potensielle nye kontraktsparter, 

mens styret
182

 ansvarsfritt kan unnlate å begjære oppbud og arbeider for å bedre selskapets 

økonomi.
183

 Daglig leder kan i så fall være forpliktet til å varsle om selskapets dårlige øko-

nomi på et tidspunkt hvor det fortsatt kan være mulig å unngå konkurs. Et varsel om dårlig 

økonomi kan innebære at avtaleinngåelse eller levering av ytelser som er nødvendig for å red-

de selskapet faller bort. På den måten kan daglig leders varslingsplikt om selskapets dårlige 

økonomi motarbeide styrets arbeid for å unngå konkurs. Det gir ikke noe godt samspill mel-

lom reglene og selskapsorganene. Systembetraktninger taler derfor mot at daglig leders per-

sonlige ansvar for unnlatt varsling inntrer tidligere enn styrets oppbudsplikt. 

 

Kreditt er en grunnleggende måte å drive forretningsvirksomhet på, og mange selskaper er i 

stor grad og over lengre perioder avhengig av å drive med gjeld til sine kreditorer. For å gi 

styret en effektiv mulighet til å forbedre økonomien og avverge konkurs, bør aktsomhetsnor-

men for daglig leders varslingsplikt derfor være sammenfallende med aktsomhetsnormen for 

styrets oppbudsplikt. En ulik aktsomhetsnorm ville kunne fremprovosere unødvendige kon-

kurser til skade for alle involverte og berørte parter. Et selskap som fortsetter driften etter in-

solvens driver i realiteten på kreditors regning dersom det til slutt ender med konkurs. Dersom 

driften medfører at den økonomisk dårlige trenden snus vil det også kunne gi kreditorene 

bedre dekning enn ved dividende. Samtidig kommer det selskapsinteressen, herunder de an-
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satte, samfunnet og aksjeeierne til gode. Fra en mer til det mindre-betraktning kan det imidler-

tid utledes at varsel om sviktende økonomi som hindrer kredittopptak bør inntre før plikten til 

å begjære oppbud. Det kan argumenteres for at aksjeselskap ikke bør kunne basere sin drift på 

kredittopptak frem til alt håp er ute. 

 

Vurderingen av om det foreligger et realistisk håp om selskapet kan reddes er konkret og 

skjønnsmessig. I tillegg kommer at domstolene skal anvende en streng terskel for å tilsidesette 

selskapets egne vurderinger. Selskapets egen vurdering av forsvarlig egenkapital kan ikke 

settes til side «med mindre det foreligger særlige forhold» eller vurderingen var «klart ufor-

svarlig».
184

 Gode grunner taler for at en lignende terskel bør legges til grunn for prøvingen av 

daglig leders vurdering av selskapets økonomi så lenge den bygget på et forsvarlig avklart 

grunnlag.
185

 Med hensyn til forutberegnelighet er derimot insolvenstidspunktet som følge av 

innarbeidelse bedre egnet som omstendighet for når varslingsplikten realiseres.
186

 Tidspunktet 

for når det ikke lengre er realistisk håp om å redde selskapet er vanskelig å beregne både for 

ledelsen og kreditorer som vil anlegge sak. Det kan derfor virke prosesskapende. For en dom-

stol vil det i ettertid kunne være problematisk å vurdere forsvarligheten av vurderingene ledel-

sen baserte sine beslutninger på. Det kan medføre fare for at prøvingen skjer i lys av hvordan 

utviklingen faktisk ble – domstolenes etterpåklokskap. 

 

De momenter jeg her har trukket frem gir ikke grunnlag for noen klar konklusjon. Uttalelsene 

i Ulvesund-dommen kan likevel tolkes som at det ikke nødvendigvis bør være noen forskjell 

mellom aktsomhetsnormene. Det kan imidlertid ikke utelukkes at varslingsplikten kan inntre 

før oppbudsplikten. Avtalens nødvendighet for videre drift kan muligens komme inn som et 

moment for varslingspliktens inntreden. Løvdal tar Normount-dommen til inntekt for at avta-

lens betydning for selskapets mulighet for å overleve kan vektlegges i vurderingen.
187

 Nor-

mann argumenterer i samme retning. Hun anser inngåelse av avtaler som er en nødvendig 

forutsetning for videre drift som mindre erstatningsbetingende, og mener at avtalens nødven-

dighet bør inngå som moment i culpavurderingen.
188

 Særlig praktisk er dette for tilvirknings-

kontrakter hvor det allerede leverte nærmest kan miste sin verdi dersom ytterligere leveringer 

uteblir. Selv om leveringen strengt tatt ikke skulle være nødvendig for selskapets overlevelse 

vil det likevel kunne fremskynde en konkurs. At avtalens nødvendighet skal ha vekt i vurde-

ringen kan imidlertid være rettsteknisk problematisk, og ytterligere komplisere domstolenes 

prøving av beslutningen. 
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3.4.3 Kravet om realistisk håp – en skjønnsmessig vurdering 

Vurderingen av om det forelå et realistisk håp for at selskapet kunne reddes må foretas med 

utgangspunkt i forholdene på beslutningstidspunktet. Begrepet «realistisk håp» gir ikke nøy-

aktige retningslinjer for hvordan ledelsen kan unngå ansvar overfor selskapets kontraktspart. 

Vurderingen vil derfor være utpreget skjønnsmessig. Hvorvidt det var grunnlag for et realis-

tisk håp om å redde selskapet vil også være relativt. 

 

I Normount-dommen behandler Høyesterett et tilfelle om styrets handlingsrom for å inngå 

avtaler når selskapet er i en økonomisk vanskelig situasjon. Dommen er avsagt før innføring-

en av gjeldende aksjelov, men er henvist til i forarbeidene og i en nyere Høyesterettsdom.
189

 

Uttalelsene i dommen er ikke knyttet opp mot spesifikke styreplikter, og samlet sett taler det 

for at den kan tillegges vekt i vurderingen av daglig leders ansvar. 

 

Selskapet Normount drev befraktning med skip. I forbindelse med en reise mottok selskapet 

varer og tjenester på kreditt. Normount dekket ikke gjelden, og skipet ble tatt i arrest. Rederiet 

måtte innfri gjelden for å få løslatt skipet, og krevde erstatning fra styret. Høyesterett uttalte at 

styremedlemmene «handlet utfra en noe høy grad av optimisme», men at det likevel måtte 

sies «å ligge en normal forretningsmessig vurdering til grunn for deres disposisjon».
190

 Høy-

esterett mente at det ikke var grunnlag for «å betegne som urealistisk styrets håp» om at sel-

skapet gjennom reisen «skulle lykkes i å snu utviklingen, eller i alle fall ikke lide større tap 

enn Normount kunne bære».
191

 Høyesterett konkluderte med at beslutningen ikke innebar 

noen «uforsvarlig spekulasjon på kreditorenes bekostning» og frifant styremedlemmene.
192

 

 

Fra Høyesteretts uttalelser kan det sluttes at hvorvidt det var et «realistisk håp» beror på om 

det lå en «normal forretningsmessig vurdering» til grunn for beslutningen om å fortsette drif-

ten. Kjernen i spørsmålet synes å være om det på beslutningstidspunktet innebar en uforsvar-

lig spekulasjon på bekostning av kreditorene. Dersom ledelsen kan bevise at det lå en forsvar-

lig forretningsmessig vurdering til grunn for beslutningen, tilsier Normount-dommen at det 

likevel kan være ansvarsfritt å være optimistisk. Grensedragningene skal undersøkes nærme-

re, men først vil jeg systematisere kravet til forsvarligheten av ledelsens vurderinger i to sider. 
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3.4.4 Tenkeplikt og prognoseplikt 

Nygaard omtaler aktsomhetskravet som en plikt til å tenke og handle.
193

 Kravene til daglig 

leders forretningsmessige vurdering av selskapets økonomiske problemer kan med grunnlag i 

denne systematikken defineres som en «tenkeplikt» og en «prognoseplikt».
194

 Tenkeplikten 

innebærer at daglig leder må være eller gjøre seg klar over de relevante fakta i situasjonen på 

det kritiske tidspunkt.
195

 Prognoseplikten krever en vurdering for å forutse om skade kan inn-

treffe. En forsvarlig vurdering av om selskapet eller enkeltkreditor bør ivaretas krever at det 

innhentes tilstrekkelig informasjon, og at denne informasjonen vurderes grundig og forsvarlig. 

 

Kravet til ledelsens skjønnsmessige vurdering av om det forelå et realistisk håp kan følgelig 

deles inn i to sider. For det første kan det oppstilles et krav til grunnlaget for vurderingen. For 

det andre kan det oppstilles et krav til selve innholdet av vurderingen. Videre vil jeg først se 

nærmere på hva som utgjør et tilstrekkelig grunnlag for at ledelsen kan ha et realistisk håp om 

å redde selskapet. Altså hvilket krav det stilles til grunnlaget for vurderingen. Deretter vil jeg 

undersøke hvilke krav det stilles til innholdet i vurderingen. Sistnevnte kan bedre beskrives 

som grensene for ledelsens forretningsmessige skjønn. 

 

3.4.5 Kravet til vurderingens grunnlag 

 

3.4.5.1 Avgrensning mot ubegrunnet optimisme 

I Rt. 1975 s. 198 var spørsmålet om styret kunne opprettholde selskapets kassekreditt ved å 

skaffe banken bedre sikkerhet. Desember 1967 ble det gitt klart uttrykk for at sikkerheten ikke 

ville bli utvidet som nødvendig. Styret i selskapet mente likevel så sent som januar 1968 at 

standpunktet kunne bli revurdert. Banken reduserte kassekreditten og driften av selskapet 

kunne ikke fortsette. Styret hadde derimot bestilt et parti med varer, og ble holdt personlig 

ansvarlig overfor selgeren. Høyesterett uttalte at styret burde ha vært klar over at det ikke var 

noe «begrunnet håp» om at selskapet kunne betale ved forfall.
196

  

 

Dommen gir uttrykk for at håpet om å kunne innfri forpliktelsen eller redde selskapet må ba-

seres på annet enn ubegrunnet tro eller spekulasjon. Ledelsen må knytte sin vurdering til hol-

depunkter som kan begrunne at håpet på beslutningstidspunktet fremstod som realistisk. Kra-

vet til grunnlaget for vurderingen kan derfor negativt avgrenses til forhold som medfører rea-
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listiske muligheter for at økonomien i selskapet kan forbedres.
197

 Spørsmålet er videre i hvilke 

tilfeller det faktisk foreligger grunnlag for et realistisk håp om å redde selskapet. 

 

I Rt. 1991 s. 119 vurderte Høyesterett «om Normounts økonomi på den aktuelle tid var så 

dårlig at styret burde ha søkt avverget at ytterligere krav ville oppstå mot selskapet – krav som 

selskapet ikke ville være i stand til å dekke når de forfalt».
198

 Høyesterett tok utgangspunkt i 

om selskapets økonomi på beslutningstidspunktet var eller kunne bli tilstrekkelig for å dekke 

de nye forpliktelsene. Handleplikt overfor kreditor var et tema ettersom Høyesterett vurderte 

om styremedlemmene kunne bebreides for at de «burde ha grepet inn og forhindret certeparti-

inngåelsen når linjens økonomiske stilling var så vanskelig».
199

 Høyesterett konkluderte med 

at avtaleinngåelsen ikke innebar en «erstatningsbetingende tilsidesettelse av hensynet til bort-

frakteren», og frifant styremedlemmene.
200

 Dommen kan derfor belyse hvilke forhold som vil 

ha betydning for at det ikke forelå en «uforsvarlig spekulasjon på kreditorenes bekostning».
201

 

 

Høyesterett tok utgangspunkt i hvilken kapital som var til disposisjon og hvilke opplysninger 

som forelå på beslutningstidspunktet. For det første ble det lagt vekt på at Normount hadde 

tilgjengelig kapital ved avtaleinngåelsen. I forhold til tapene ved de siste reisene måtte den 

anses som ikke ubetydelig. Høyesterett bemerket at styret hadde «et ikke urealistisk håp» om 

at reisen ville gi overskudd til å snu den økonomiske trenden, og i alle fall «hadde man håp 

om å kunne unngå tap».
202

 I tillegg la Høyesterett vekt på at styret «handlet i tillit til at inter-

essentene fremdeles var så innstilt på å opprettholde linjen at ytterligere kapital ville bli stillet 

til disposisjon dersom dette skulle bli nødvendig».
203

  

 

At Normount hadde tilgjengelig kapital og muligheter for at selskapet kunne bli tilført ytterli-

gere midler var forhold Høyesterett anså av betydning for at beslutningen var forsvarlig. Høy-

esterett synes derfor å legge avgjørende vekt på at det i Normounts situasjon faktisk forelå 

konkrete forhold som ga grunnlag for at selskapets økonomi kunne bedre seg. I det minste at 

selskapet i alle fall kunne unngå tap ved gjennomføringen av reisen. 
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3.4.5.2 Konkrete forhold som grunnlag for realistisk håp 

I Normount-dommen kom Høyesterett til at styrets noe optimistiske vurdering på beslutnings-

tidspunktet likevel ikke var «urealistisk».
204

 Høyesterett la som nevnt vekt på at styret i 

Normount «handlet i tillit til at interessentene fremdeles var så innstilt på å opprettholde linjen 

at ytterligere kapital ville bli stillet til disposisjon dersom dette skulle bli nødvendig»
205

. Flere 

av styremedlemmene i Normount var også styremedlemmer hos interessentene, og i tillegg 

hadde deltagerne allerede ganske nylig innskutt betydelig kapital. Selskapets tre siste reiser 

gikk med tap, men langt unna det som realiserte seg for den aktuelle befraktningen. Selv om 

det nok innebar en stor risiko var håpet om at befraktningen kunne gi gevinst realistisk, og i 

alle fall var det realistisk at selskapet kunne dekke et potensielt tap. I lys av annen praksis 

mener Normann at dommen «er et grensetilfelle hvor resultatet like gjerne kunne blitt det 

motsatte».
206

 

 

I HR-2016-1440-A (Håheller) var saken at et ektepar hadde inngått leieavtale om deler av en 

landbrukseiendom for å drive turistvirksomhet. Avtalen med utleieren hjemlet rett til overfø-

ring til et aksjeselskap. Dommen er ansett som et spørsmål om ansvar for å pådra selskapet 

forpliktelser som det ikke var realistisk mulighet for å oppfylle.
207

 Høyesteretts vurdering tok 

utgangspunkt i om selskapet var underkapitalisert etter asl. § 3-4.
208

 Spørsmålet om underka-

pitalisering ble formulert som om det på tidspunktet for overføringen «var grunnlag for et 

realistisk håp om at selskapet kunne reise den kapitalen som var nødvendig for å dekke for-

pliktelsene etter avtalen».
209

 Det berodde, etter Høyesteretts oppfatning, på om det var foretatt 

en «uforsvarlig vurdering av kapitalbehovet og/eller kapitaltilgangen».
210

 Terskelen for ansvar 

etter asl. § 3-4 kan nok være annerledes enn for hvorvidt det foreligger et realistisk håp om å 

redde selskapet. Vurderingstemaene har derimot store likhetstrekk, og Håheller-dommen bør 

kunne ha overføringsverdi for andre tilfeller hvor ledelsen fatter beslutninger når selskapet har 

dårlig økonomi. 

 

Dommen er avsagt under skarp dissens 3-2. Det svekker derfor i utgangspunktet dommens 

prejudikatsverdi. Dissensen knytter seg hovedsakelig til hvorvidt utleieren hadde akseptert 
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risikoen. Mindretallet mente plikten til å betale leie var under forutsetning at prosjektet «viste 

seg å være gjennomførbart», som derfor måtte «avspeiles i kravene til kapitalisering».
211

 

 

I Håheller-dommen kom flertallet i Høyesterett til at det var «helt uklart» hvordan kapital-

grunnlaget skulle forbedre seg slik at selskapet kunne oppfylle leieavtalens forpliktelser.
212

 

Hustruen ble holdt ansvarlig som styreleder og aksjeeier etter asl. § 17-1 første ledd, og ekte-

mannen som medvirker etter asl. § 17-1 annet ledd. Flertallet mente selskapet «var uten realis-

tiske muligheter for å kunne oppfylle avtalen»
213

. Det var særlig «[b]asert på ekteparets egne 

estimater for hva prosjektet ville koste, og gitt de løse og hypotetiske planene for finansiering 

og inntektsmuligheter» at flertallet mente det var «klart uaktsomt» å inngå leieavtalen.
214

 

Høyesterett konkluderte med at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for at den økonomiske si-

tuasjonen kunne snu. Grunnen var blant annet at «[d]et ble ikke på noe tidspunkt gitt bindende 

tilsagn om større lånebeløp til selskapet».
215

 

 

I Normount-dommen fant Høyesterett det tilstrekkelig at styret handlet «i tillit til … at ytterli-

gere kapital ville bli stillet til disposisjon dersom det skulle bli nødvendig».
216

 Styret i 

Normount hadde ingen bindende tilsagn, men på den annen side hadde styret i kraft av sin 

tilknytning til selskapets interessenter en klarere indikasjon og kontroll på at finansiering ville 

bli gitt. Det kan synes som at flertallet i Håheller-dommen stilte strengere krav til ekteparets 

finansieringsplan enn Høyesterett gjorde til den tillit styret i Normount bygde på. Håheller-

dommen gir uttrykk for at beslutningsgrunnlaget i større grad må være formalisert og etter-

prøvbart. Beslutninger basert på løse og hypotetiske planer vil i alle fall ikke være tilstrekke-

lig. Det siste underbygges i noen grad også av uttalelsene i Normount-dommen. 

 

Borgarting lagmannsrett har før avsigelsen av Håheller-dommen lagt til grunn et krav om 

formaliserte tilsagn.
217

 I juridisk teori skriver Normann «at så lenge styret har «et velbegrun-

net håp» om at støtte vil bli gitt, må det kunne vente med å inngi oppbudsbegjæring».
218

 For-

målsbetraktninger og sammenhengen mellom reglene tilsier at det samme bør kunne gjelde 

for daglig leders handlingsrom for varslingsplikten.
219

 Isolert sett kunne det tilsi et krav om 
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formalisme. Normann skriver imidlertid også at aktsomhetsnormen bør gi «rom for en viss 

optimisme, men denne må ha grunnlag i konkrete forhold», slik at generell optimisme ikke er 

tilstrekkelig.
220

 Det taler for at beslutningsgrunnlaget kan gi realistisk håp uten å være forma-

lisert. 

 

Et praktisk tilfelle hvor spørsmålet om formalisme settes på spissen er forhandlingssituasjo-

ner, for eksempel om refinansiering av selskapets gjeld. Ved forhandlinger foreligger det kun 

bindende tilsagn om å vurdere mulige løsninger for å redde selskapet. Et krav om at kreditor-

ene varsles inntil forhandlingene har formalisert seg i en redningsavtale kunne gjort forhand-

lingene nytteløse. Ofte vil en slik forhandlingssituasjon bygge på at selskapet har en god kon-

tantstrøm, og at virksomheten derfor har et grunnlag for videre drift. Varsling om selskapets 

økonomiske situasjon kunne medført at grunnlaget som forhandlingene bygget på falt bort. 

Det taler for at kravet til realistisk håp praktiseres slik at ledelsen kan begrunne videre drift 

med at selskapet forhandler om en redningsavtale. Forhandlinger bør kunne utgjøre et konkret 

forhold i seg selv, slik at et realistisk håp kan foreligge selv om det ikke er oppnådd formali-

serte tilsagn.
221

 

 

Normann mener at selv om styret kjente eller burde ha kjent til insolvensen, kan det etter om-

stendighetene foreligge «konkrete holdepunkter» som medfører at inngåelsen av nye kontrak-

ter likevel vil være rettmessig.
222

 Sammenholdt med at hun mener videre drift kan baseres på 

et «velbegrunnet håp» om støtte, indikerer det at Normanns oppfatning anser en forhandlings-

situasjon som tilstrekkelig. Grensen for realistisk håp med grunnlag i en forhandlingssituasjon 

må antakelige bero på forhandlingens konstruktivitet, herunder om det arbeides aktivt med 

konkrete forslag til en løsning. 

 

Kravet om «realistisk håp» bør ses i sammenheng med Ulvesund-dommens to andre forutset-

ninger
223

. Dersom det ikke foreligger bindende tilsagn må det likevel gis rimelig tid til å ar-

beide lojalt og aktivt for å oppnå redningsløsning. Høyesteretts uttalelser innebærer ikke et 

krav om at selskapet var reddet, men at det var et realistisk håp for at selskapet kunne reddes. 

Selv om kravet til grunnlaget for vurderingen kan være noe strengere enn det Høyesterett la til 

grunn i Normount-dommen, taler rettskildebildet totalt sett for at grensen ikke kan trekkes 

skarpt med et krav om bindende tilsagn. At håpet forhandlingene gir etter hvert svinner ut er 
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et annet spørsmål som jeg tar nærmere stilling til under punkt 3.4.7. Minstekravet til realistisk 

håp er at det foreligger konkrete forhold som reelt sett kan medføre at økonomien snur. 

 

3.4.5.3 Krav om innhenting av informasjon 

Ettersom en normal forretningsmessig vurdering må begrunnes i konkrete forhold, må det 

oppstilles et krav om tilstrekkelig informasjonsinnhenting. For å unngå personlig ansvar for 

enkelkreditors tap vil det være avgjørende at daglig leder skaffer seg kunnskap om selskapets 

økonomiske situasjon og framtidsutsiktene i markedet. Innhenting av relevant informasjon må 

være en forutsetning for å kunne ha et realistisk håp.
224

 Overfor en domstol vil det i ettertid 

kunne være av stor betydning å dokumentere at det faktisk ble foretatt en vurdering og at vur-

deringen bygget på tilstrekkelig informasjon. 

 

I Normount-dommen la Høyesterett avgjørende vekt på at styremedlemmene hadde «holdt seg 

tilbørlig underrettet om såvel markedsutviklingen, som resultatutviklingen».
225

 Det begrunnet 

at Høyesterett anså at styret «har vurdert som forsvarlig den disposisjon de var med på».
226

 

Som omtalt i punkt 3.3.1, var det avgjørende for resultatet i Ulvesund-dommen at daglig leder 

hadde forsømt plikten til å innhente informasjon. Tilstrekkelig informasjon om de faktiske 

forhold er derfor sentralt for ansvarets omfang. 

 

Forarbeidene til aksjeloven fremhever at aktsomhetskravet «avhenger av omstendighetene», 

og at det i en økonomisk vanskelig situasjon kan «bli stilt helt andre krav til styret» enn nor-

malt, «ikke minst av hensyn til kreditorenes interesse».
227

 Normann støtter dette og mener 

«styret får en skjerpet aktsomhetsplikt til å følge selskapets utvikling dersom det går dårlig, og 

i enda større utstrekning når selskapet er insolvent».
228

 Plikten til å holde seg orientert om 

selskapets økonomiske stilling etter asl. § 6-12 gjelder for styret. Daglig leder har plikter 

knyttet til regnskap og formuesforvaltningen etter asl. § 6-14 (4), og rapporteringsplikt til sty-

ret etter § 6-15. Styrets oversikt over selskapets økonomi vil i stor grad avhenge av daglig 

leders overholdelse av sine plikter. Hensynet til kreditorene og selskapet, systembetraktninger 

og formålet med reglene tilsier at også kravet til daglig leders aktsomhet skjerpes med om-

stendighetene i selskapet. Pliktbrudd medfører en presumsjon for uaktsomhet.
229

 Manglende 

oversikt over selskapets økonomi kan vanskelig være noen unnskyldningsgrunn. Forarbeidene 

indikerer at lovgiver mener kravene kan skjerpes med kreditors risiko for å lide tap. Personlig 
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ansvar for tap som følge av selskapets kontraktsbrudd pålegges ikke sjelden som følge av at 

kontrollfunksjonene i selskapet ikke er forsvarlig.
230

  

 

Analysen tilsier at vurderingsgrunnlaget er et sentralt moment for omfanget av daglig leders 

personlige ansvar. Omstendighetene har betydning for når lojalitetsplikten overfor enkelkredi-

tor realiseres. Derfor vil kunnskap være avgjørende for at daglig leder kan opptre forsvarlig 

og aktsomt. Uten et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag vil ikke daglig leder være i stand til å 

foreta en forsvarlig og normal forretningsmessig vurdering. Tenkeplikten er således streng. 

 

3.4.6 Rom for feilvurdering – grensene for det forretningsmessige skjønn 

Etter hva jeg til nå har redegjort for kan det virke som at kravene til daglig leders aktsomhet 

når selskapet er i en vanskelig økonomisk situasjon er strenge. Videre at det derfor skal svært 

lite til for at personlig ansvar inntrer. Daglig leders ansvar overfor selskapets kontraktspart er 

imidlertid ikke et resultatansvar, men et innsatsansvar som vurderes etter en normalstandard. 

Beslutningen behøver derfor ikke være optimal, men må som nevnt være basert på en normal 

forretningsmessig vurdering.  

 

Perland mener det skal «nokså mye til for at styremedlemmer blir holdt erstatningsansvarlig 

for å ha vurdert egenkapitalsituasjonen feil så lenge de faktisk har gjort en rimelig vurdering 

av spørsmålet basert på et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag».
231

 Daglig leders vurdering av 

om det foreligger realistisk håp om å redde selskapet kan være minst like skjønnsmessig og 

vanskelig som vurdering av hvorvidt selskapet har forsvarlig egenkapital. Det taler for at en 

lignende terskel som den Perland fremhever kan legges til grunn for daglig leders beslutninger 

når selskapet er i en økonomisk vanskelig situasjon. 

 

Høyesterett mente styret i Normount hadde basert seg på «større muligheter i den 

nye linjetrafikk enn det reelt var grunnlag for.
232

 Styret hadde «for så vidt feilvurdert situasjo-

nen», men feilen bestod «i en uriktig skjønnsmessig bedømmelse av den risiko» avtaleinngå-

elsen medførte.
233

 Høyesterett konkluderte med at «en slik skjønnsmessig feilvurdering kan 

etter gjeldende teori og rettspraksis ikke utløse erstatningsansvar».
234

 Høyesterett la avgjøren-

de vekt på at styret faktisk hadde vurdert situasjonen og overholdt sin plikt til å holde seg ori-

entert om utviklingen i markedet og økonomien. Det taler for at ledelsen i et aksjeselskap, 
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herunder daglig leder, har betydelig feilmargin for sine beslutninger på vegne av selskapet. En 

viktig presisering er at beslutningsgrunnlaget må være tilstrekkelig. 

 

Aksjeselskapsformen bygger på forutsetningen om at forretningsvirksomhet involverer risiko. 

Det er nettopp risikofylt virksomhet lovgiver ønsker å legge til rette for gjennom aksjeselskap 

med begrenset ansvar. Normann anser at det «ikke bare er tillatt, men også ønskelig at styret 

tar risiki ved forvaltningen av selskapet».
235

 Tilsvarende bør gjelde for daglig leder.  

 

I Normount-dommen siterte Høyesterett Gomards uttalelse om at «[a]nsvar forudsætter imid-

lertid, at der er handlet uforsvarligt» og at «[k]reditrisiko er en almindeligt kendt og en uund-

gåelig del af risikoen ved at drive virksomhed».
236

 Det ligger i «næringsvirksomhetens karak-

ter at det må tas forretningsmessig risiko for å kunne oppnå en avkastning på kapitalen utover 

risikofri rente».
237

 Høyesterett uttaler i Normount-dommen at «[l]oven gir gjennom aksjesel-

skapsformen adgang til ansvarsbegrensning nettopp for risikofylte virksomheter», og at det 

derfor må «kreves noe spesielt» for å kunne søke dekning hos ledelsen av selskapet.
238

 Den 

som kontraherer med et aksjeselskap må være innforstått med at selskapsrepresentantene ho-

vedsakelig skal tjene selskapet mål om best mulig økonomisk resultat.
239

 Aarbakke fremhever 

«[a]t forhold i ettertid fremstår som utslag av en feilvurdering, hører til de risikoer som virk-

somhetsutøvelse innebærer».
240

 Personlig erstatningansvar er derfor betinget av at daglig leder 

kan bebreides for et forhold utover det å ta forretningsmessig risiko.
241

 Selv om beslutningen 

må betegnes som et feilskjønn, «en error in judgement», og avgjørelsen medfører skade, be-

høver beslutningen altså ikke være ansvarsbetingende.
242

 

 

Daglig leder innrømmes rom for feilvurdering også for beslutninger foretatt mens selskapets 

økonomi er sviktende, så lenge det forelå grunnlag for et realistisk håp om å snu trenden. Be-

slutninger må ofte fattes under tidspress og baseres på antakelser om fremtidig utvikling. 

Handlingsrommet motiverer derfor til kreativitet og risikovillighet som skaper verdier i sel-

skapet og for samfunnet, og videre stimulerer innovasjon og utvikling. Reelle hensyn taler 
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altså for et slikt ytterligere handlingsrom. Følgelig kan det sies at ledelsens handlingsrom og 

feilvurderingsmargin fremmer ansvarsbegrensningens formål.
243

 

 

Ansvarets omfang vil altså i stor grad bero på om daglig leders beslutninger lå innenfor ram-

mene av alminnelig forretningsmessig risiko. Prognoseplikten er ikke streng, så lenge grunn-

laget for vurderingen var tilstrekkelig. 

 

3.4.7 Handlingsrommets avgrensning i tid 

I Ulvesund-dommen forutsetter Høyesterett, i tillegg til kravet om realistisk håp, at ledelsen 

«arbeidet aktivt og lojalt» for å redde selskapet, og «kastet kortene innen rimelig tid» for å 

unngå personlig ansvar.
244

 Høyesteretts uttalelser tilsier at det ikke er tilstrekkelig at ledelsen 

påberoper seg et håp om å redde selskapet, dersom håpet ikke aktivt og lojalt forfølges. Ledel-

sen må derfor gjøre sitt ytterste for at håpet skal realiseres. I kravet om lojalitet kan det innfor-

tolkes et krav om seriøsitet. Selskapets økonomiske problemer må følges opp og ledelsen må 

reagere forsvarlig på de foreliggende forhold.
245

 

 

Normann mener styret bør «gis rimelig tid etter at insolvensen er inntrådt, til å forsøke å redde 

selskapet».
246

 Daglig leder bør ikke ha noe mindre handlingsrom, særlig dersom det vil kunne 

undergrave styrets arbeid. Praktiske eksempler er forhandlinger og restruktureringsprosesser, 

som kan være et konkret holdepunkt for videre drift.
247

 Forhandlinger med aksjeeierne, ansat-

te og kreditorer kan medføre bedre betingelser for selskapet og dermed sikre videre drift. 

Normann er av den oppfatning at det i en slik prosess også må gis rimelig tid til å vurdere om 

selskapet skal gis økonomisk hjelp.
248

 Hvis forhandlingene derimot er i ferd med å bryte 

sammen bør ledelsen på et tidspunkt gi opp. Dersom tilbakemeldingene om en løsning blir 

negative taler det for at håpet ikke lengre er realistisk. Ledelsen bør i en slik situasjon begjære 

oppbud for å begrense kreditors tap. Hvorvidt ledelsen «kastet kortene innen rimelig tid» må 

derfor vurderes i lys av hvor realistisk håpet om å redde selskapet til enhver tid fremstår. 
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Dersom håpet er begrunnet i forhandlinger eller en restruktureringsprosess og tiden drar ut, vil 

grunnlaget for videre drift bevege seg mot ubegrunnet optimisme. Etter hvert vil det ikke 

lengre være holdbarhet i de forhold ledelsen har bygget på. Kravet til «rimelig tid» må avgjø-

res konkret, men det bør på et eller annet tidspunkt kreves fremgang. Hvis selskapets økonomi 

ikke forbedrer seg innen rimelig tid eller det ikke foreligger nye konkrete holdepunkter for et 

realistisk håp, bør ledelsen holdes ansvarlig for videre drift.
249

 

 

Det må først og fremst kreves at det foreligger konkrete holdepunkter, men at det gis rimelig 

tid til aktivt og lojalt å forfølge disse. Dersom situasjonen ikke forbedrer seg innen rimelig tid 

vil det tale for at håpet ikke er realistisk. Ledelsen kan ikke passivt avvente nye konkrete hol-

depunkter. Hensynet til særkreditor vil under slike omstendigheter kunne ha større vekt enn 

selskapsinteressen. Det kan beskrives som at handlingsrommet lukkes. Dersom daglig leder 

opptar kreditt på vegne av selskapet etter dette kritiske tidspunkt, vil det kunne medføre per-

sonlig ansvar. Oppbudsplikten påligger styret, men drøftelsen tilsier at daglig leders hand-

lingsrom i alle fall ikke rekker lengre enn styrets handlingsrom for å unnlate oppbudsbegjæ-

ring. Tidspunktet for oppbudspliktens inntreden utgjør derfor den absolutte grense for daglig 

leders handlingsrom. 

 

3.4.8 Avsluttende bemerkninger 

Omfanget av daglig leders personlige ansvar for tap som følge av selskapets kontraktsbrudd er 

ikke nødvendigvis sammenfallende med selskapets kontraktsrettslige ansvar. For å pålegge 

personlig ansvar må daglig leder kunne bebreides for medvirkning til selskapets kontrakts-

brudd. Kravet til daglig leders aktsomhet følger ikke utelukkende av de krav som kan oppstil-

les etter kontrakten. Aktsomhetsnormen beror på en avveining av de til enhver tid gjeldene 

interesser daglig leder er forpliktet til å ivareta. 

 

Daglig leder kan ha et personlig handlingsrom for beslutninger på vegne av selskapet.
250

 

Hvorvidt daglig leder kan pålegges ansvar beror på om handlemåten var basert på en normal 

forretningsmessig vurdering. I dette ligger en tenkeplikt og en prognoseplikt. Tenkeplikten 

krever at daglig leder gjør seg kjent med de relevante fakta i den aktuelle situasjon. Det stilles 

krav til innhenting av et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag. Prognoseplikten krever at daglig 

leder foretar en forsvarlig vurdering av den innhentede informasjon.  

 

                                                 
249

  I samme retning Normann (1994) s. 502. 
250

  LB-2016-86434 (Thule Drilling) forutsetter at Høyesteretts uttalelser i HR-2017-2375-A om ledelsens hand-

lingsrom for varslingsplikt kan ha relevans også ved andre typer kontraktsbrudd når selskapet er i en øko-

nomisk vanskelig situasjon, jf. lagmannsrettens avgjørelse punkt 4.2. Et spørsmål i lagmannsrettsdommen 

var ledelsens personlige ansvar for avtaleinngåelse i strid med allerede inngåtte låneavtaler. Avsagt 18. ja-

nuar 2018, rettskraftig ved ankenektelse Høyesterett 12. juni 2018. 
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Essensen er at daglig leder har en betydelig feilmargin for innholdet i vurderingen. Dersom 

daglig leder bygget på en normal forretningsmessig vurdering, skal det mye for å pålegge an-

svar for beslutninger som senere viste seg å være en feilvurdering. Grunnlaget for vurderingen 

innrømmes det liten eller ingen feilmargin for. Daglig leder kan holdes ansvarlig ut i fra den 

informasjon det med rimelighet kunne forventes at en som opptrer i rollen som daglig leder 

tilegnet seg. Informasjonshentingen anses derfor som et minstevilkår for daglig leders hand-

lingsrom, og videre et minstevilkår for å innrømmes rom for feilvurderinger. Ved mangelfull 

informasjon vil handlingsrommet være betydelig mindre, eller kanskje ikke-eksisterende. Om-

fanget av daglig leders personlige ansvar for selskapets kontraktsbrudd avhenger derfor i stor 

grad av daglig leders innsikt i de relevante fakta på beslutningstidspunktet. 
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