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Høyesterett har i en rekke dommer fastslått at det skal benyttes en 

kapitaliseringsrente på fem prosent ved beregning av erstatning for tap på grunn 

av personskader, ekspropriasjon av fast eiendom, jordskifte osv. Hvis en skadelidt 

skal kunne opprettholde sin levestandard og en ekspropriat sin inntekt eller 

formue, må det benyttes en vesentlig lavere kapitaliseringsrente. Dette har vært 

påvist tidligere fra fagøkonomisk hold, men det har vært uklart hvorfor man i 

domspraksis har unnlatt å ta dette argumentet på alvor. I denne artikkelen vises 

at en bestemt svikt i Høyesteretts drøftelser av kapitaliseringsrenten leder til et 

annet resultat enn det retten selv antar. Den fastlåste domspraksis tilsier at 

kapitaliseringsrenten bør overveies fastsatt ved lov eller forskrift. 

1 Innledning 
I sitt valg av kapitaliseringsrente ved beregning av erstatning for fremtidige tap på grunn av 

personskader, ekspropriasjon av fast eiendom, jordskifte osv. har Høyesterett neglisjert 

fagøkonomiske innsigelser. Høyesterett synes å mene at hvis årlige tap neddiskonteres med en 

kapitaliseringsrente på 5 %, vil de erstatningsberettigede ikke lide noe tap. Fagøkonomer hevder at 

rentesatsen må være vesentlig lavere for å oppnå et slikt resultat, og at det derfor en inkonsistens 

mellom erstatningsrettens formål og den valgte kapitaliseringsrenten som er valgt.
1
 Årsaken til at 

denne inkonsistens har oppstått og er vedlikeholdt, har vært uklar. Hensikten med denne artikkelen er 

å vise at Høyesteretts fastsettelse av en «prejudikatrente» på 5 % ikke er et rettslig velbegrunnet valg, 

men bygger på en misforståelse ved selve beregningen. Misforståelsen er alvorlig ikke bare på grunn 

av den underkompensasjon som erstatningsberettigede blir utsatt for, men også fordi samfunnet blir 

påført kostnader i form av ineffektiv ressursbruk og utilsiktet omfordeling av formue. 

Det finnes to likeverdige metoder for å omregne fremtidige årlige tap til en erstatning i form av en 

engangsverdi, en nåverdi. Enten kan årlige tap beregnet i faste priser kapitaliseres (neddiskonteres) 
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ved bruk av en realrentesats,
2
 eller prisjusterte årlige tap kan neddiskonteres ved bruk av en nominell 

rentesats. Begge metoder resulterer i samme erstatningsbeløp. Dette er nærmere forklart i avsnitt 3.2. 

Begge metoder innebærer at risikoen for forventet fall i pengeverdien må bæres av ekspropriant og 

skadevolder og ikke av ekspropriat og skadelidt. Skadelidte vil kunne opprettholde sin levestandard, 

og ekspropriater vil ikke lide noe netto tap. Den omvendte risikofordeling, hvor tap i faste kroner blir 

neddiskontert med en (høy) nominell rentesats, vil i en inflasjonstid resultere i for lave 

erstatningsbeløp til at erstatningslovgivningens formål kan bli tilfredsstilt. En skadelidt vil da ikke ha 

noen mulighet til å opprettholde sin levestandard, og en ekspropriat ville se sin formue – utilsiktet – bli 

overført til eksproprianten. I en deflasjonsperiode vil på tilsvarende måte skadevolderes levestandard 

og eksproprianters formue bli redusert på tilsvarende måte. 

På grunn av den nedarvede nominalismen i norsk rett var det lenge vanlig å benytte en nominell 

rentesats ved kapitalisering av årlige tap i faste priser.
3
 Men etter hvert som urimelighetene ble 

klarlagt, måtte det nominalistiske prinsipp med sin neglisjering av endringer i pengeverdien vike for 

en sterkere vektlegging av de realøkonomiske formål med erstatning. Det siste eksplisitte forsvaret for 

nominalismen i norsk skadeserstatningsrett var således derfor Sevaldsen-dommen (Rt. 1981 s. 138). I 

denne dommen ble det klart slått fast at kompensasjon for forventet inflasjon ikke skulle gis. Men i 

Noem-dommen (Rt. 1986 s. 178) om erstatning ved ekspropriasjon av skog tok Høyesterett eksplisitt 

farvel med dette synet. Og i Ølberg-dommen (Rt. 1993 s. 1524) om erstatning for tap i fremtidig 

erverv ble det klart stadfestet at det skulle gis full kompensasjon for forventet fall i pengeverdien. 

Men én ting er prinsipper, noe annet er forståelse for hvordan de skal etterleves. Hvis årlige tap 

ikke er forbundet med nevneverdig risiko, bør kapitaliseringsrenten være lik den reelle avkastningen 

av sikre investeringer. Noenlunde sikre investeringer (som f.eks. statsobligasjoner) gir en reell, 

langsiktig avkastning på ca. 2,5 %. I Noem-dommen og Ølberg-dommen ble årlige tap i faste priser 

neddiskontert (kapitalisert) med en rentesats på 5 %. Denne rentesatsen er senere anvendt i en lang 
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rekke dommer og er omtalt som en prejudikatrente. De faktiske erstatningsbeløpene i de ovennevnte 

dommene ble med dette bare ca. halvparten av hva som ville ha blitt resultatet om man hadde brukt en 

risikofri realrente. De faktiske erstatningsbeløpene ble åpenbart for lave til at de erstatningsberettigede 

kunne få kompensasjon for forventet fall i pengeverdien. 

For å etablere et holdepunkt for hvilket nivå kapitaliseringsrenten bør ligge på, er det i avsnitt 2 

gitt en oversikt over faktiske realrentesatser på en del områder. I avsnitt 3 om erstatningsberegning 

understrekes at det må skilles klart mellom den kapitaliseringsrenten som må benyttes for å 

neddiskontere de årlige tap, og den renten eller avkastningen som kan forventes oppnådd ved 

plassering av en erstatning. I de dommene som skal analyseres, er det her en forvirrende 

sammenblanding. For å bestemme de nevnte rentesatser på en korrekt måte må det tas tilbørlig hensyn 

til forventet inflasjon, risiko ved forskjellige plasseringer og tilpasningsplikten. Avsnittet redegjør 

spesielt for hvilke feil som lett kan oppstå når disse hensynene forsøkes ivaretatt i forbindelse med 

fastsettelsen av kapitaliseringsrenten. I avsnitt 4 analyserer jeg de sentrale dommene fra Høyesterett 

om ekspropriasjon, personskadeerstatning og jordskifte hvor valg av kapitaliseringsrente har stått 

sentralt. Gjennomgåelsen vil vise at det har oppstått en inkonsistens mellom erstatningsrettens formål 

og det oppnådde resultatet. Denne inkonsistensen er i og for seg påpekt tidligere.
4
 Det nye her er en 

forklaring på hvordan og hvorfor misforståelsen er oppstått. I avsnitt 5 skisseres de 

samfunnsøkonomiske ulempene på grunn av den nevnte misforståelsen, og i avsnitt 6 drøftes 

spørsmålet om kapitaliseringsrenten bør fastsettes ved lov og forskrift. Det hele oppsummeres i avsnitt 

7. 

2 Realrentesatser 
Det finnes i litteraturen forskjellige oversikter over faktiske realrenter på forskjellige områder. Disse 

viser at langsiktige realrenter for noenlunde sikre plasseringer ligger på ca. 2 %.
5
 Her skal det bare 

nevnes to autoritative redegjørelser fra Finansdepartementet. I et rundskriv
6
 settes «den risikofrie 

kalkulasjonsrente til 2 pst. pr. år». For normale offentlige tiltak gis et risikotillegg på 2 %, slik at 

kalkulasjonsrenten blir 4 %, mens risikotillegget for offentlig forretningsdrift i direkte konkurranse 

med private aktører skal gis et risikotillegg som for tilsvarende private bedrifter. Rundskrivet bygger 

på faktiske avkastningsrater på forskjellige områder. 

En vesentlig fyldigere redegjørelse for realavkastning av investeringer i inn- og utland finnes i 

avsnitt 8 i St. meld. 10 (2009–2010) Forvaltningen av Statens pensjonsfond. Her gis følgende 

punktanslag for forventet langsiktig årlig realavkastning for investeringer internasjonalt (tabell 8.1): 

Statsobligasjoner 2,5 % 
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Eiendom 3,5 % 

Aksjer 5 % 

Det påpekes at disse anslagene, som må bygge på en rekke forutsetninger om fremtiden, er 

forbundet med stor usikkerhet. 

Anslagene er noe forskjellige fra historisk avkastning i perioden 1900–2009 (tabell 8.3): 

Statsobligasjoner 1,1 % 

Aksjer 6,3 % 

Statens pensjonsfond – utland, fra etableringen i 1996 og frem til og med 2009, oppnådde en 

gjennomsnittlig realavkastning i utenlandsk valuta på 2,7 %.
7
 Siden verdien på den norske krone har 

steget i perioden, har avkastningen i innenlandsk valuta vært lavere. 

«Prejudikatrenten» på 5 % synes å være på nivå med den nominelle avkastningen for aktuelle 

plasseringsmuligheter som det knytter seg en viss usikkerhet til, f.eks. aksjer. Den ligger vesentlig 

over både en risikofri realrente og den realavkastningen de profesjonelle investorene i Statens 

pensjonsfond – utland har oppnådd siden starten. Forutsatt fall i pengeverdien vil bruken av 

«prejudikatrenten» innebære at den erstatningsberettigede i hovedsak må bære belastningen både av 

forventet tap i pengeverdi og usikkerhet forbundet med investeringer i aksjer eller lignende usikre 

plasseringer. 

3 Erstatningsberegning 

3.1 Erstatningsberegningens tre deler 

Beregning av hvilket beløp en ekspropriat eller en skadelidt bør få som erstatning for fremtidige 

inntektstap, består i prinsippet av tre deler. Først må de fremtidige tap beregnes. Ved bruk av en 

kapitaliseringsrentefot
8
 må disse så omregnes til et engangsbeløp, en nåverdi. Til slutt må det 

bestemmes om dette beløpet er lik det erstatningsbeløpet som loven krever. 

Alle delene har elementer av fagøkonomisk og rettslig karakter. De fagøkonomiske sidene har 

skapt problemer for domstolene. Forsøkene på å bake forskjellige hensyn inn i valget av 

kapitaliseringsrente har i en rekke saker ført til en uheldig sammenblanding av domspremisser. For å 

vise dette er det nødvendig å ta utgangspunkt i en generell drøftelse av erstatningsberegningens tre 

nevnte deler. Tilpasningsplikten, investeringenes risiko og eventuell forventet inflasjon vil stå sentralt. 

3.2 Tap i faste eller løpende priser 

Et hovedspørsmål ved selve tapsberegningen – og det eneste som skal behandles her – er om de 

fremtidige tapene skal fastsettes i løpende eller faste priser. I erstatningsretten er det en veletablert 
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praksis for at årlige tap skal beregnes i faste priser, altså at fremtidige tap ikke skal justeres i takt med 

forventede prisendringer. Dette er et klokt valg siden prisendringer er vanskelige å forutsi. 

Konsekvent begrepsbruk krever da at heller ikke kapitaliseringsrenten justeres for forventede 

prisendringer, det vil si at det må benyttes en realrente og ikke en nominell rente. Forskjellen på disse 

to rentetypene er nettopp de forventete prisendringer. Nominelle renter innholder en komponent som 

svinger med forventete endringer i det generelle prisnivået. Vanskelighetene med å forutse slike 

endringer unngås ved konsekvent å operere med faste priser (en rente er også en pris). 

Høyesterett har på sviktende fagøkonomisk grunnlag avvist å bruke en realrente ved kapitalisering. 

For å klargjøre Høyesteretts misforståelse synes det å være nødvendig med en relativt detaljert, 

prinsipiell forklaring av det fagøkonomiske saksforholdet. 

3.2.1 Beregning av nåverdi av fremtidige tap 

Kapitalisering (nåverdiberegning) består i å omregne fremtidig formue, gjeld, inntekter eller tap til en 

nåverdi. Det kan for eksempel dreie seg om nåverdien av tapt nettoinntekt i en ubegrenset fremtid av 

en ekspropriert skog. I en tenkt verden uten prisendringer finner man nåverdien ved å dividere det 

årlige inntektstapet med en rentefot. Hvis det årlige tapet er 100 og rentefoten 0,04 (det vil si 4 % p.a.), 

blir nåverdien 2500.
9
 Siden prisene er forutsatt konstante, vil den beregnede nåverdien utgjøre 

realverdien av tapet. 

Realverdien kan beregnes på to likeverdige måter. Hvis tapene er gitt i faste priser, må det som 

nevnt benyttes en realrente; hvis de er gitt i (forventede) løpende priser, må det benyttes en nominell 

rente (som reflekterer forventede prisendringer). 

Hvis de årlige tapene bestemmes i faste priser, blir regnestykket som i en verden uten 

prisendringer, og den beregnede realverdi (nåverdien) blir 2500. 

Hvis tapene bestemmes i løpende priser, må det brukes en nominell rentefot ved kapitaliseringen. 

Ved lave rentesatser og lave prisendringer er realrenten tilnærmet lik den nominelle renten minus den 

årlige prosentvise prisstigningen. Hvis vi kaller den nominelle rentefoten i, årlig prosentvis 

prisstigning p og realtentefoten r, har vi tilnærmet r = i – p. Hvis prisene antas å stige med 2 % i året 

og den nominelle rentefoten er 6 %, blir realrentefoten (ca.) 4 % som i eksemplet ovenfor.
10

 Nåverdien 

blir også tilnærmet den samme.
11
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Det ville være inkonsistent å bruke en nominell kapitaliseringsrente på tap i faste priser. 

Konsistens krever at alle elementer i regnestykket måles i faste priser, det vil si priser som ikke 

avspeiler fremtidige nominelle prisendringer. Dette må da også gjelde kapitaliseringsrenten. Brukes en 

nominell kapitaliseringsrente på 6 % på årlige faste tap på 100, blir den beregnede nåverdien 

, et beløp som er vesentlig lavere enn den ovenfor beregnede realverdien som er beregnet 

over. 

Tabell 1 viser nåverdien for forskjellige rentesatser av årlige tap på 100. Tabellen illustrerer at selv 

en beskjeden forskjell i rentesatsene vil gi betydelige forskjeller i beregnet beløp. Valg av 

kapitaliseringsrenter er derfor av den største praktiske betydning  og av vesentlig betydning for en 

korrekt beregning av erstatning for fremtidige tap. 
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Tabell 1 Nåverdi av en ubegrenset rekke av årlige tap på 100 

Kapitaliserings- 

rentefot (%) 

Nåverdi 

0 Uendelig 

1 10 000 

2 5000 

3 3333 

4 2500 

5 2000 

6 1667 

7 1429 

8 1250 

9 1111 

10 1000 

3.2.2 Fastsettelse av erstatningen for tapet 

Ved ekspropriasjon kan ekspropriaten velge mellom å få beregnet erstatningen etter salgsverdi, 

gjenkjøpsverdi eller bruksverdi (lov 6. april 1984 nr. 17 §§ 4 til 7). Ved de to første alternativene er 

det nødvendigvis den eksproprierte eiendoms realverdi det dreier seg om. Siden salgsverdi og 

gjenkjøpsverdi må bygge på dagens priser, er dette en selvfølge. For å unngå inkonsistensen mellom 

de tre erstatningstyper må også bruksverdien beregnes som en realverdi, slik det er gjort ovenfor. 

Dagens verdi i dagens priser er nødvendigvis en realverdi. Det er vanskelig å tenke seg at formålet 

med å beregne et brukstap ikke også skulle resultere i en realverdi; det er realverdien av tapet som skal 

erstattes. Det er bare på denne måten at de tre erstatningsformene kan betraktes som likeverdige. 

Det er derfor nødvendig å finne frem til et erstatningsbeløp som tilsvarer realverdien av tapet. For 

talleksemplet ovenfor er dette allerede beregnet. Den beregnede nåverdien (2500) er nettopp 

realverdien av tapet. Som det skal vises i avsnitt 4, har Høyesterett fastslått i prinsippet at det er 

realverdien av tapet som skal erstattes både ved skade (tap i fremtidig erverv) og ved ekspropriasjon. 

Denne redegjørelsen kunne derfor ha stoppet her, med en konklusjon om at den beregnede nåverdien 

ved bruk av en realrente er det beløpet den erstatningsberettigede har krav på. Men den 

erstatningsberettigedes tilpasningsplikt kan komme inn som et supplerende element. For å kunne 

drøfte betydningen av denne plikten (som i en rekke domspremisser forkludrer valget av 



kapitaliseringsrente) er det nødvendig å drøfte avkastningen av forskjellige alternative 

plasseringsmuligheter for et erstatningsbeløp mer generelt. 

Anta først at den beregnede nåverdien av det årlige tapet (bruksverditapet ved ekspropriasjon) kan 

benyttes til å kjøpe samme type skog som den eksproprierte. Anta videre at man på grunnlag av 

markedsverdi av skog har beregnet at den årlige avkastningen er 4 %. En skogteig med markedsverdi 

på 2500 kr vil da gi en årlig avkastning/inntekt på 100. En ekspropriat som tilkjennes en erstatning på 

2500 kr, kan i en slik situasjon kjøpe en skogteig som tilsvarer den eksproprierte. Dette resultatet er i 

prinsippet identisk med erstatning etter gjenkjøpsverdi. 

Hvis inntektstapet av ekspropriasjonen er beregnet med en av metodene ovenfor (årlige tap i 

løpende priser og nominell rente eller årlige tap i faste priser og realrente), vil den neddiskonterte 

verdien være 2500 kr. For dette beløpet vil det være mulig å kjøpe en skog som gir en årlig 

nettoinntekt (i faste priser) på 100 kr. 

Hvis det skulle være en årlig prisstigning på 2 %, vil den årlige avkastningen i løpende priser øke 

med 2 %, men denne økningen vil naturligvis bare kompensere prisstigningen, slik at den årlige 

realverdien av avkastningen blir fortsatt 100 kr. 

Man ser lett at erstatningsbeløpet blir for lavt hvis det settes til en nåverdi som er beregnet med en 

(høy) nominell rentesats. Brukes en nominell kapitaliseringsrente på 6 %, blir nåverdien 1667 i stedet 

for 2500 kr. Brukes dette lavere beløpet til kjøp av skog, vil den nominelle årlige avkastningen bli 

100 kr (6 % av 1667), mens den reelle avkastningen bare blir 67 kr (4 % av 1667). Ekspropriaten vil få 

erstattet bare to tredeler av sitt tap. 

Eksemplet viser hvor galt det blir i en periode med inflasjon å benytte en nominell 

(inflasjonspåvirket) rentesats i en periode med inflasjon ved beregning av tapet ved en ekspropriert 

skog. Men det er nettopp dette Høyesterett gjør, noe jeg viser i avsnitt 4. 

Et spørsmål for seg, uavhengig av hvordan årlige tap skal kapitaliseres, er hvordan et 

erstatningsbeløp bør plasseres. Et første eksempel er innskudd i bank. I likhet med andre nominelle 

rentesatser inneholder nominelle innskuddsrenter vanligvis kompensasjon for forventet prisstigning. 

Nominelle rentesatser sikrer innskuddenes verdi (om enn ikke nøyaktig). Siden en ekspropriat eller en 

skadelidt på denne måten er beskyttet mot fall i pengeverdien, er det lett å trekke den feilaktige 

konklusjonen at det da ikke vil være nødvendig å anvende en realrente ved kapitaliseringen. Men i 

motsetning til hva Høyesterett mener, hjelper det ikke at erstatningsbeløpets verdi sikres hvis selve 

beløpet er for lavt. Gjennomgåelsen nedenfor av en rekke dommer vil vise hvordan misforståelsen er 

oppstått. 

Et eksempel kan illustrere problemet: Anta som ovenfor at nåverdien av årlige tap på 100 kr er 

beregnet med bruk av en nominell kapitaliseringsrente på 6 % (som inkluderer en 

prisstigningskomponent på 2 %), og at (den galt beregnede) nåverdien på 1667 settes i banken. Anta 

videre at den nominelle bankrenten er 6 %, noe som vil kompensere for fall i pengeverdien. Da vil den 

årlige renten bli 100 (6 % av 1667), et beløp som ikke øker med tiden. Men siden prisene er forutsatt å 

stige, vil realverdien av den årlige rente avta. Etter f.eks. 35 år vil realverdien, selv ved en årlig 



prisstigning på bare 2 %, være mer enn halvert. Sammenlignet med den opprinnelige faste årlige 

inntekten på 100 kommer ekspropriaten år for år dårligere ut. 

Denne verdireduksjonen blir altså ikke avhjulpet ved at den årlige bankrenten kompenserer for 

prisstigningen. Den nominelle avkastning sikrer bare realverdien av den beregnede nåverdien av 

tapene og kan ikke avhjelpe problemet med at dette beløpet eventuelt er galt beregnet (kapitalisert ved 

anvendelse av en nominell rente). 

Hvis derimot den korrekt beregnede nåverdi, 2500, settes i banken til 6 % rente, vil realverdien av 

den årlige avkastningen bli 100. Med en prisstigning på 2 % vil realrenten være 4 % og det årlige 

rentebeløpet i faste priser vil være 100, akkurat som det opprinnelige inntektstapet. 

Tilsvarende konklusjoner kan utledes for andre plasseringer som aksjer, obligasjoner osv. Slike 

plasseringer kan gi sikring mot fall i pengeverdien ved inflasjon, men det gjelder naturligvis bare for 

tapet slik det er beregnet. 

En interessant konklusjon som kan trekkes av denne redegjørelsen, er at domstolene ikke behøver 

å vurdere hva inflasjonen eventuelt vil bli på lang sikt. Hvis selve erstatningsbeløpet er korrekt 

beregnet, vil eieren på egen hånd avgjøre hvordan beløpet best kan anvendes, f.eks. gjennom en 

noenlunde verdisikker plassering. 

I motsetning til hva Høyesterett synes å tro, er de til dels omfattende redegjørelsene i dommene om 

mulige verdifaste plasseringer irrelevante i forbindelse med valg av kapitaliseringsrente. De er i og 

for seg greie som en begrunnelse for at (feilaktig beregnede) erstatningsbeløp kan verdisikres, men 

heller ikke mer. 

Det er på dette punktet Høyesterretts misforståelse i hovedsak ligger. Men også risikoen ved 

forskjellige plasseringer er behandlet på en slik måte at det er behov for en mer generell redegjørelse 

om sammenhengen mellom avkastning og risiko for forskjellige investeringer. 

3.3 Usikkerhet og rentesatser ved kapitalisering 

I tillegg til at nominelle rentesatser inneholder en komponent som avspeiler forventede prisendringer, 

inneholder de også en komponent som avspeiler usikkerhet.
12

 Investering i statsobligasjoner regnes 

gjerne som nesten sikker, og usikkerhetskomponenten er derfor beskjeden. (Internasjonale finanskriser 

har imidlertid vist at også statsobligasjoner kan være dårlige papirer.) Investering i skog anses også 

som en ganske sikker plassering, i hvert fall på lang sikt. Annerledes med investering i forskjellige 

industrier, der usikkerheten kan være meget høy. (Se avsnitt 2 for en summarisk oversikt over faktiske 

rentesatser.) 

Den faktiske, gjennomsnittlige realavkastningen for usikre investeringer blir høyere enn for sikre. 

Usikkerheten innebærer at noen investorer får en høyere avkastning enn gjennomsnittet, og noen en 

lavere (eller eventuelt et tap). En relativt høy forventet avkastning er kompensasjon for risikoen. Et 

hovedspørsmål i forbindelse med erstatning blir derfor hvilken usikkerhet som er forbundet med de 
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 Se Eide (1984) for en drøftelse av rentens forskjellige komponenter, og Eide (1995a, 58–64) for en drøftelse 

av hvilke komponenter en erstatningsberettiget bør ha ansvaret for. 



tapene som skal erstattes, og hvilke konsekvenser usikkerheten skal få ved valg av kapitaliseringsrente 

og erstatningsbeløp. 

Det er i denne forbindelsen nødvendig å se nærmere på sammenhengen mellom kapitalavkastning 

og markedsverdi av realkapital. En person kan finne det akkurat like fristende å investere i et sikkert 

prosjekt med en årlig nominell avkastning på 4 % som i et usikkert prosjekt med en forventet, 

nominell årlig avkastning på 6 %. For denne personen utgjør i så fall usikkerheten en ulempe som 

tilsvarer 2 %. Dette innebærer at hvis personen har tenkt å investere f.eks. 2500, vil de to alternativene 

være likeverdige; den høye avkastningen for det usikre prosjektet innebærer alt i alt ingen fordel. Det 

sikre prosjekt vil gi en årlig avkastning på 100 og det usikre forventes å gi en årlig avkastning på 150. 

Differansen på 50 tilsvarer kompensasjon for usikkerheten. Hva den faktiske avkastningen av det 

usikre prosjektet vil bli, vet investoren ikke. Det kan f.eks. tenkes at det er en sannsynlighet 0,5 for at 

avkastningen blir 300, og en like høy sannsynlighet for at avkastningen blir 0. Den statistisk 

forventede avkastningen blir i så fall 150. Siden vår person vurderer de to prosjektene som likeverdige, 

utgjør usikkerheten en ulempe på 50. Markedsprisene på realkapital vil avspeile markedsdeltagernes 

verdsettelse (negativ) av slik usikkerhet. Hvis de to nevnte typene av prosjekter betraktes som 

likeverdige i markedet, vil markedsprisen bli den samme for begge: 2500. 

Når nåverdien av realkapital med usikker avkastning skal verdsettes, vil det være korrekt å benytte 

en realrente som reflekterer usikkerheten. Kapitalisering av den forventede avkastningen av de to 

tenkte prosjektene krever at det må brukes 4 % for det sikre alternativet og 6 % for det usikre. Begge 

kapitaliseringer gir samme nåverdi på 2500 (100/0,04 =2500 og 150/0,06=2500), hvilket de bør gjøre, 

siden prosjektene vurderes som likeverdige. Hvis det brukes en kapitaliseringsrente på 4 % for det 

usikre alternativet, vil den beregnede nåverdien bli 3750 (150/0,04), hvilket vil bli altfor høyt i forhold 

til markedets verdsettelse. 

Kapitaliseringsrenten må altså avspeile usikkerheten ved den virksomhet som skal erstattes. Ved å 

bruke risikojusterte rentesatser når dette er relevant ved kapitalisering av årlige beløp, vil de beregnede 

engangsbeløpene representere tapene slik de oppfattes av markedet.
13

 

Ved erstatning for tap i fremtidig erverv må kapitaliseringsrenten på tilsvarende vis avspeile 

usikkerheten ved ervervsinntekten.
14

 

Neste spørsmål blir så om tilpasningsplikten tilsier at erstatningsbeløpet bør være et annet enn den 

korrekt beregnede engangsverdien av de årlige forventede tapene. 
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 Jeg går ikke her inn på spørsmålet om forskjellige markedsdeltagere har forskjellig holdning til usikkerhet og 

heller ikke om markedene er ufullkomne og derfor ikke nøyaktig avspeiler usikkerheten forbundet med 

forskjellige typer av investeringer. 
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 Eide (1995a) drøfter betydningen av usikkerhet om fremtidige tap i arbeidsinntekt ved valg av 

kapitaliseringsrente. 



3.4 Tilpasningsplikten 

Tilpasningsplikten skal sørge for at ekspropriaten bidrar til at tapet ikke blir større enn nødvendig, 

f.eks. ved at erstatningen plasseres på en måte som gir høyere avkastning enn den eksproprierte 

eiendom. Det kan i utgangspunktet være to grunner til at en i og for seg korrekt beregnet nåverdi 

utgjør et høyere beløp enn det som kreves for at den erstatningsberettigede skal kunne oppnå samme 

årlige inntekt som den som skal erstattes. For det første kan det forhold at erstatningen er likvid, gjøre 

det mulig for ekspropriaten å skifte over til mer lønnsom virksomhet, og for det andre kan 

ekspropriaten – uavhengig av likviditetsproblemer forventes å erstatte en lite lønnsom ekspropriert 

virksomhet med en som er mer lønnsom. 

La meg først se på den mulige likviditetsfordelen. Hvis finansieringsproblemer har medført at for 

eksempel en jordeier ikke har hatt anledning til å omplassere sin kapital slik at den gir den best mulige 

avkastningen, kan en ekspropriasjonserstatning fjerne en slik hemmende beskrankning. Problemet er 

imidlertid her at domstolene ved drøftelse av plasseringsmuligheter har lagt en objektivisert 

tilpasningsplikt til grunn. Dette må innebære en forutsetning om at for eksempel jordeiere – på grunn 

av finansieringsproblemer – har investert i jord i stedet for i annen presumptivt mer lønnsom 

virksomhet. I de sakene jeg skal gjennomgå nedenfor, er slike eventuelle empiriske studier ikke nevnt. 

Uten nærmere empirisk grunnlag må det antas at det ikke er finansieringsproblemer som i nevneverdig 

grad har ført til at jordeiere har investert slik de faktisk har gjort. 

Den andre grunnen til at en beregnet nåverdi ikke nødvendigvis representerer det beløpet en 

ekspropriat har krav på, er at den eksproprierte virksomheten har vært mindre lønnsom enn det som 

må kunne forventes av en ekspropriat. Tilpasningsplikten presiseres i dommene gjerne til at det kreves 

en «fornuftig og forsvarlig plassering». Hvis dette skal få noen betydning for om erstatningsbeløpet 

skal være forskjellig fra den beregnede nåverdien, må det antas at ekspropriaten hittil ikke har foretatt 

en fornuftig og forsvarlig plassering, altså at f.eks. investering i jord ikke er av den fornuftige og 

forsvarlige art. På grunn av den objektiviserte tilpasningsplikten synes det vanskelig å forsvare en slik 

begrunnelse. 

At jordeiere velger å investere i jord i stedet for i annen virksomhet, kan ikke uten nærmere 

empirisk grunnlag tas som bevis verken på likviditetsproblemer eller manglende evne til fornuftig og 

forsvarlig plassering. Gjennomgåelsen nedenfor av sentrale dommer vil vise at slik begrunnelse neppe 

gis. 

Alt i alt viser drøftelsene i dette avsnittet at kapitalisering bør skje ved bruk av en realrente som 

avspeiler usikkerheten forbundet med den eksproprierte virksomheten, og at det kreves empiriske 

studier av eventuelle likviditetsproblemer og manglende kompetanse hos ekspropriatene for eventuelt 

å tillegge tilpasningsplikten noen vesentlig betydning ved bestemmelse av erstatningsbeløpet. 

4 Dommer om kapitaliseringsrente 
Mens det ved neddiskontering i forbindelse med jordskifte og ekspropriasjon i lengre tid hadde vært 

vanlig å benytte rentesatser på 3,5–5 %, skjedde det utover på 1960-tallet en økning i slike 



kapitaliseringsrenter i forbindelse med pengekrav. Økningen hadde åpenbart sammenheng med de 

stigende nominelle rentesatsene, som i hovedsak skyldtes høyere inflasjon. Utviklingen var en 

konsekvens av den nominalistiske dominansen i norsk rett, hvor «en krone er en krone». Dette 

prinsippet innebærer at det ikke skal gis kompensasjon for fall i pengeverdien ved pengekrav. I 

Sevaldsen-dommen (Rt. 1981 s. 138) ble det anvendt en kapitaliseringsrente på 6 %. Resultatet var et 

erstatningsbeløp som åpenbart ikke kunne sikre skadelidtes levestandard, og som derfor ikke var i 

overensstemmelse med skadeserstatningslovens forarbeider. 

Jeg skal i det følgende diskutere hvordan det kan ha seg at man i Noem-dommen og Ølberg-

dommen tar eksplisitt avstand fra bruken av realrente ved kapitalisering samtidig som det tas et 

prinsipielt oppgjør med nominalismen. Hvordan kan denne inkonsistensen ha oppstått?
15

 

4.1 Ekspropriasjonserstatning (Noem-dommen) 

Noem-dommen (Rt. 1986 s. 178) gjaldt fastsettelse av ekspropriasjonserstatning for skog etter 

bruksverdi i forbindelse med avståelse av striper av skog og dyrket mark til veiformål. Anken gjaldt i 

hovedsak kapitaliseringsrenten for erstatning av skog. Skjønnsretten hadde fastsatt renten til 3,5 % 

(mens renten for jord var satt til 6 %). Skjønnet ble opphevet på grunn av uriktig rettsanvendelse og 

saken hjemvist til skjønnsretten. 

Nominalismen som prinsipp ble eksplisitt avskaffet i denne plenumssaken. Førstvoterende gjør 

dette etter en henvisning til Sevaldsendommen, der nominalismen ble opprettholdt og 

kapitaliseringsrenten ble satt til 6 %: «En bemerkning i premissene som går mot at det ved 

‘fastsettelsen av kapitaliseringsrenter også kan tas sikte på å dekke et forventet inflasjonstap’, 

harmonerer ikke godt med det resultat man kom frem til. Jeg finner at uttalelsen derfor ikke kan 

tillegges særlig vekt, og tilføyer at jeg heller ikke er enig i den.»
16

 

Etter forhandlinger som varte en hel uke, og hvor valget av kapitaliseringsrente var det eneste 

viktige spørsmål, avviser likevel flertallet (9 av 17) bruken av realrentebegrepet. Flertallet uttaler at 

kapitaliseringsrenten må bygge alle aktuelle plasseringsmuligheter i næringen, og anfører at 

kapitaliseringsrenten må tilsvare en «langtids gjennomsnittsrente». De øvrige dommere holder seg til 

den tradisjonelle nominalismen. Retten tok ikke standpunkt til hvilken konkret rente som bør velges. 

Siden en lang rekke av senere dommer henviser til Noem-dommen i forbindelse med valg av 

kapitaliseringsrente, vil jeg nedenfor gå nøye inn på dommens enkelte premisser. 
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 Med Noem-dommen kan man trolig se bort fra bl.a. en rekke tidligere avgjørelser og dommer hvor bruken av 

realrente ble forkastet: Rt 1974, 133 (Sandsilodommen), 1973, 1352 (Bedehusdommen), 1974, 133 

(Mysendommen), Rt. 1979,572 (om bankdemokratisering) og Rt, 1981, 138 (Sevaldsendommen). 
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 Denne vurderingen av Sevaldsen-dommens kapitaliseringsrente er i overensstemmelse med redegjørelsen i 

Eide (1984). 



4.1.1 Ekspropriasjonserstatningsloven § 11 og Grunnloven § 105 

Før jeg går nærmere inn på tilpasningsplikten og mulig inflasjonskompensasjon i forbindelse med valg 

av kapitaliseringsrente, vil jeg kort stille spørsmål ved førstvoterendes uttalelse om «at 

ekspropriasjonserstatningslovens § 11, som er påberopt av den ankende part, etter mitt syn ikke bidrar 

til løsningen av de spørsmål saken gjelder. Heller ikke Grunnlovens § 105 leder til noe bestemt 

resultat i den foreliggende sak». Min undring har sammenheng med at førstvoterende også hevder at 

«[u]tgangspunktet må være at ekspropriatene skal ha en engangserstatning som kan gi grunnlag for en 

årlig avkastning tilsvarende den de fratas ved ekspropriasjonen». En slik årlig avkastning krever 

nødvendigvis at det benyttes en realrente hvis de årlige tapene er beregnet i faste priser. I en periode 

med inflasjon vil bruk av en høyere rentesats føre til at erstatningen kan bli vesentlig lavere. Hvis en 

korrekt realrente er 2,5 % og det brukes 5 % ved neddiskontering, vil en ekspropriat få erstattet bare 

om lag halvparten av verdien av den eksproprierte eiendommen. Kan det være i overensstemmelse 

med ekspropriasjonserstatningslov og grunnlov at halv erstatning er «full erstatning»? Det er 

forunderlig at førstvoterende ikke finner holdepunkter i erstatningslov eller grunnlov for om det er 

ekspropriant eller ekspropriat som må bære risikoen for forventet fall i pengeverdien. Men 

forklaringen ligger vel i misforståelsen som det skal redegjøres for i det følgende. 

4.1.2 Tilpasningsplikten 

Den ankende parten hevdet at kapitaliseringsrenten ifølge tilpasningsplikten må fastsettes ut fra den 

forutsetningen at ekspropriaten sørger for den beste forrentningen han kan oppnå ved en trygg og 

forsvarlig plassering. Ankemotpartens standpunkt var at når skog eksproprieres, må ekspropriaten ha 

krav på at renten baseres på avkastningen av langsiktige investeringer i skogbruket. Ekspropriatene vil 

da få en erstatning som er tilstrekkelig til at de ved reinvestering kan få en avkastning som ikke bare er 

av samme størrelse i nominelle kroner som de mister ved ekspropriasjonen, men også like sikker og 

verdifast. 

For å kunne vurdere rettens behandling av tilpasningsplikten (og inflasjonsspørsmålet nedenfor) er 

det nødvendig å referere følgende fra premissene: 

«Jeg ser først på hvilke plasseringsmuligheter som skal være grunnlaget ved fastsettelsen av kapitaliseringsrenten. 

Utgangspunktet må være at det skal foretas en fornuftig og forsvarlig plassering av erstatningsbeløpet. Etter mitt 

syn er det, når det eksproprieres deler av jord- og/eller skogeiendommer, rimelig å legge til grunn at reinvestering 

i næringen vanligvis vil være en naturlig anvendelse av erstatningen. Dette synspunkt kan imidlertid ikke føres så 

langt at ekspropriaten uten videre kan kreve lagt til grunn at han skal investere i skogen dersom investering i en 

annen del av hans næring gir bedre avkastning. 

Det kan heller ikke bare ses hen til at avkastningen ved langsiktige investeringer som erverv av tilleggsarealer 

eller skogplanting hvis avkastningen ved mer kortsiktige investeringer er høyere. Også nedbetaling av gjeld er en 

mulig anvendelse av erstatningsbeløpet. Ved fastsettelse av kapitaliseringsrenten må det i utgangspunktet ses hen 

til alle aktuelle plasseringsmuligheter i næringen og foretas en totalvurdering av de økonomiske fordeler som kan 

oppnås. Det kan i alminnelighet ikke bli tale om å foreta en konkret vurdering av den enkelte eiendom. Det må 

være berettiget å legge til grunn en felles kapitaliseringsrente som er representativ for eiendommer av den art som 



ekspropriasjonene gjelder, med mindre det for enkelte eiendommer skulle være opplyst spesielle forhold som gir 

grunn til særlig vurdering. 

De skjønnspregede vurderingsspørsmål som nødvendigvis må oppstå med hensyn til hvilken anvendelse av 

erstatningsbeløpet som skal forutsettes ved fastleggelsen av kapitaliseringsrenten, hører det til skjønnsretten å ta 

standpunkt til.» 

Når førstvoterende vurderer tilpasningsplikten med utgangspunkt i at det må foretas en «fornuftig og 

forsvarlig» plassering av erstatningsbeløpet, kan dette neppe bestrides. Problemet her er bare at en slik 

formulering er for selvsagt til at den kan gi noen holdepunkter for å velge en kapitaliseringsrente som 

kan være dobbelt så høy som en risikofri realrente. På dette punktet er premissene i beste fall meget 

vage. Jeg skal i det følgende drøfte fire mulige begrunnelser – begrunnelser som ikke finnes i 

domspremissene, men som kanskje likevel har vært av betydning – for hvorfor tilpasningsplikten kan 

lede i retning av en høy kapitaliseringsrente. 

Det er forklart ovenfor at forskjeller i realavkastning av realkapital i hovedsak skyldes forskjeller i 

risiko for forskjellige typer av investeringer. Når førstvoterende henviser til forskjellige investeringer 

som kan gi høyere avkastning enn investering i skog, må det antas – så lenge det ikke anføres andre 

grunner – at det her dreier seg om mer usikre investeringer. Det hevdes imidlertid ikke – og noe annet 

ville ha vært overraskende – at eksproprianter må nøye seg med mindre sikre investeringer enn de 

eksproprierte. 

Det er i denne forbindelsen en åpenbar svakhet ved dommen at den ikke tar eksplisitt standpunkt 

til ankemotpartens standpunkt om at erstatningen bør gi mulighet for en reinvestering med samme 

grad av (u)sikkerhet som den eksproprierte eiendommen. Forutsetningen om reinvestering i 

eiendommen, og ikke nødvendigvis i skog, skal her ikke problematiseres, men måten denne 

forutsetningen anvendes på, tilslører spørsmålet om risiko. Investeringer i forskjellige deler av 

næringen har forskjellige grader av risiko, og det er en åpenbar svikt i domspremissene at dette 

spørsmålet som er sentralt og meget viktig for erstatningsbeløpets størrelse, ikke er drøftet. Hvis det 

skulle være slik (hvilket det neppe burde være) at eksproprianter må regne med å komme i en mer 

usikker økonomisk situasjon på grunn av en ekspropriasjon, burde dette ha vært eksplisitt uttalt. 

Kan henvisningen til «fornuftig og forsvarlig plassering av erstatningsbeløpet» i «næringen» 

likevel på en eller annen måte begrunne bruk av en høyere kapitaliseringsrente enn den som tilsvarer 

den reelle avkastningen av skog? En mulig begrunnelse kan være at ekspropriasjonserstatning fjerner 

skranker som forhindrer ekspropriater i å sette sammen sin gjeld og sin formue på en ønskelig måte. 

Mer presist: Erstatningsbeløpets likviditet gjør det mulig å omfordele formuen (ved kortsiktige 

investeringer, nedbetaling av lån, osv.) på en måte som før ekspropriasjonen var forhindret av den 

langsiktige bindingen av skogkapitalen. Men er det nå slik i virkeligheten at dette er et forhold som 

bør tillegges vekt ved ekspropriasjon? Har skogeierne likviditetsskranker som gjør at de må investere i 

virksomhet som ikke gir den beste avkastningen av formuen. Er skogeiere slik rammet av 

likviditetsproblemer at de ikke kan sette sammen gjeld og realkapital på en ønsket måte? At skogeiere 

har lån som kan nedbetales, er jo i utgangspunktet overhodet intet argument for at sammensetningen 



av formue og gjeld er uønsket fra skogeiernes side. At det kan finnes enkelte skogeiere som har 

likviditetsproblemer, er det neppe tvil om. Men dette kan vanskelig tillegges vekt, idet det 

understrekes i domspremissene at valget av kapitaliseringsrente ikke skal være individuell. («Det kan i 

alminnelighet ikke bli tale om å foreta en konkret vurdering av den enkelte eiendom.») Uten empiriske 

studier som viser at manglende likviditet i alminnelighet har ført til for høye investeringer i skog 

sammenlignet med andre investeringer i næringen, kan ikke denne mulige anvendelsen av 

tilpasningsplikten lede til en høy kapitaliseringsrente. 

En annen mulig anvendelse av tilpasningsplikten er at domstolen kan hjelpe irrasjonelle 

ekspropriater. Det kan tenkes at skogeiere ikke har evnet å sette sammen sin gjeld og formue på den 

best mulige måte, og at ekspropriasjonserstatningen må beregnes med utgangspunkt i en mer rasjonell, 

økonomisk virksomhet. På grunn av objektiviseringen av valg av kapitaliseringsrente må det her dreie 

seg om en generell inkompetanse hos skogeierne. Også dette virker søkt. Hvis intet annet kan påvises, 

og det er ikke gjort i domspremissene, må man vel legge til grunn at skogeiere, i likhet med andre 

økonomiske aktører, handler rasjonelt. Det er ingen grunn til å anta at ikke skogeierne i alminnelighet 

har foretatt investeringer som i hvert fall er «fornuftige og forsvarlige». Førstvoterende skriver at 

«[d]et må være berettiget å legge til grunn en felles kapitaliseringsrente som er representativ for 

eiendommer av den art som ekspropriasjonene gjelder». At domstolen – uten begrunnelse – skal kunne 

overprøve ekspropriaters egne avgjørelser om sammensetningen av kapital og gjeld, må eventuelt 

forankres i empirisk kunnskap. 

En tredje mulig begrunnelse for at tilpasningsplikten skal lede til en høy kapitaliseringsrente, er at 

retten kan overprøve skogeiernes egne preferanser. Retten kan mene at skogeierne, på grunn av en 

særegen subjektiv glede av å eie skog, har investert for mye i selve skogen og samtidig investert for 

lite i mer lønnsomme deler av næringen, for eksempel anlegg av skogsbilveier. Hvis de sistnevnte 

investeringer gir høyere avkastning enn investering i skog, kan det kanskje være rettslig korrekt å 

overprøve skogeiernes egne verdsettelser og prioriteringer. Ekspropriaten bør i så fall bare erstatte den 

verdien samfunnet tillegger skogen og ikke skogeiernes subjektive verdsettelse. Men skal dette 

argument føre frem, må det på grunn av objektiviseringen av kapitaliseringsrenten dokumenteres at 

skogeiere i alminnelighet har ganske spesielle preferanser. 

Jeg har her drøftet følgende mulige begrunnelser for at tilpasningsplikten tilsier en høy 

kapitaliseringsrente: ekspropriatene må akseptere høyere usikkerhet, de har likviditetsproblemer, de er 

inkompetente og deres preferanser kan overprøves. Ingen av disse begrunnelsene (som neppe kan 

tillegges særlig vekt) er anført i domspremissene. Men jeg kan i premissene heller ikke finne andre 

argumenter for at tilpasningsplikten skulle tilsi en vesentlig oppjustering av kapitaliseringsrenten. 

4.1.3 Inflasjonskompensasjon 

Mens ankemotparten i Noem-dommen hevdet at ekspropriaten må sikres mot fall i pengeverdien ved 

bruk av en realrente, hevdet den ankende parten at dette ville stride mot fast rettspraksis. 

Førstvoterende uttaler: 



«Det annet hovedspørsmål er om det skal tas hensyn til mulighetene for fremtidige endringer i realverdien av den 

avkastning som kan oppnås ved realinvestering. Spørsmålet har nok størst praktisk betydning for renter i form av 

penger, men oppstår også for andre former for avkastning. Jeg finner her først grunn til å peke på at den rente som 

skal fastsettes, vil danne grunnlag for neddiskontering av årlige avkastninger gjennom en meget lang tid fremover. 

Man må derfor søke å finne frem til en rentesats som vil være mest mulig dekkende for hele den lange tid. Det er 

således klart at man ikke kan bygge på rente eller avkastningsnivået på skjønnstiden. Rentenivået vil til enhver tid 

være påvirket av en lang rekke faktorer. Avkastning av realkapital vil således avhenge av omkostningene ved å 

anskaffe kapitalgjenstander, prisene på produktene og produksjonsomkostningene. Disse faktorer vil i sin tur være 

påvirket av en lang rekke andre. Renter av kapital i form av penger vil blant annet være påvirket av svingninger i 

tilbud og etterspørsel når det gjelder kapital, skatteregler og finanspolitikk og inflasjonsforventning. For å finne 

frem til den sannsynlige rente over en lang periode, må man søke å eliminere de tidsbegrensede svingninger opp 

og ned ved hjelp av en gjennomsnittsvurdering og komme frem til en langtidsrente. 

Forutsettes for eksempel plassering i bankinnskudd, nedbetaling av lån eller lignende, vil en slik rente 

åpenbart måtte ligge langt under det høye rentenivå man har i dag. Med en slik langtids gjennomsnittsrente, som 

er anslått blant annet under hensyntagen til at dagens rentesatser er inflasjonspåvirket, vil virkningen av fall i 

pengeverdien i alle fall bli betydelig redusert.» 

Siste setning i sitatet kan ikke akkurat sies å gi noen presis anvisning på hvordan forventet fall i 

pengeverdien bør behandles. Som nevnt ovenfor tok førstvoterende avstand fra uttalelsen i Sevaldsen-

dommen om at det ved fastsettelse av kapitaliseringsrenter ikke kan tas sikte på å dekke et forventet 

inflasjonstap. Man skulle derfor kanskje tro at førstvoterende ville anbefale at kapitaliseringsrenten 

burde fastsettes nettopp med dette formålet for øye, og at det derfor burde benyttes en realrente. Men 

bruken av dette begrepet forkastes med følgende hovedbegrunnelse: 

«Jeg kan ikke se at det vil være noe vunnet ved å bygge på begrepet realrente. Begrepet er ikke entydig. 

Dokumentasjonen i saken viser at det har vært brukt med forskjellig betydning i ulike relasjoner. Jeg kan ikke se 

at beregningene vil bli lettere ved at man innfører et slikt begrep. Også realrenten vil variere og være avhengig av 

en rekke skiftende faktorer. De oppstillinger som er fremlagt, viser at realrenten for kapital i form av penger i 

lange perioder har vært negativ, og en negativ rente vil det vanskelig kunne opereres med i 

erstatningssammenheng.» 

Disse anførslene må behandles punktvis: 

(i) At det ikke skulle være noe vunnet ved å bygge på begrepet realrente, må innebære en 

forståelse av ekspropriasjonserstatningsloven og Grunnloven som går ut på at ekspropriaten ikke skal 

få erstattet realverdien av den eksproprierte eiendom. Hvis eiendommers realverdi skal erstattes, er det 

utvilsomt nødvendig å bruke en realrente ved kapitaliseringen (hvis de årlige tapene er bestemt i faste 

priser). Hvis det ikke brukes en realrente, skapes et ubegrunnet misforhold mellom på den ene side 

erstatning etter bruksverdi, og på den annen side erstatning etter salgsverdi eller gjenkjøpsverdi. Det 

må kunne legges til grunn at alle tre metoder har samme formål: eiendommers realverdi skal erstattes. 

Ved sin avvisning av å bruke en realrente ved kapitalisering undergraver Høyesterett dette formål. 

(ii) Hva som ønskes formidlet ved utsagnet om at begrepet realrente ikke er entydig, er høyst 

uklart. Siden vi ikke vet hva slags dokumentasjon som er fremlagt for retten, er det vanskelig å 



vurdere utsagnet. Men hva som ikke er vanskelig, det er å fastslå at en realrente er lik en nominell 

rente korrigert for forventet prisstigning. Og hvis det er nødvendig å korrigere for prisstigning, og de 

årlige tapene ikke justeres for det, må man nødvendigvis benytte en realrente. Det er mulig at 

førstvoterende her ønsker å gi uttrykk for uenighet med ankemotparten som muligens har prosedert på 

bruken av én bestemt realrente ved kapitaliseringen. 

(iii)  At førstvoterende ikke kan se at beregningene vil bli lettere ved at man innfører begrepet 

realrente, synes å ha sammenheng med påpekningen av at også realrenter vil være avhengig av en 

rekke skiftende faktorer. Men problemet løses ikke ved å avvise bruken av begrepet realrente. Nettopp 

fordi realavkastningen vil være avhengig av risiko, vil det oppstå forskjellige realrentesatser, noe som 

gjør det enklere å vurdere betydningen av risikoen ved det tapet som skal erstattes. Dette forholdet kan 

man ikke unngå å ta hensyn til når tapet skal beregnes. Ved å unnlate å benytte risikoavhengige 

realrenter vil betydningen av risiko og forventet fall i pengeverdien bli sauset sammen. 

(iv) Bemerkningen om at det i erstatningssammenheng vanskelig kan opereres med bruk av en 

negativ rente, er ikke begrunnet. Det er absolutt intet fagøkonomisk problem med å benytte en negativ 

rente i forbindelse med beregning av et erstatningsbeløp. Det kan tvert imot være nødvendig, og det er 

helt uproblematisk. Et eksempel kan klargjøre: Anta at et tap på 100 i år 1 skal erstattes i år 0. Anta 

videre at den nominelle rente er 3 % og prisstigningen 5 % slik at realrenten blir (ca.) – 2 %. Formelen 

for beregning av verdien i år 0 av 100 i år 1 (altså neddiskontering av 100 i ett år) finnes av den 

vanlige formelen: 

102
03,1

05,1
100

1

1
100 





r

p

. 

Det må altså gis en erstatning på 102 i år 0 for at den erstatningsberettigede skal ha et beløp med 

en realverdi på 100 i år 1. Til illustrasjon: Hvis personen setter 102 i banken i år 0, vil beløpet pluss 

(etterskudds)rente utgjøre 105 i år 1. På grunn av prisstigningen vil realverdien av dette beløpet være 

100 i år 1. Hva slags problemer førstvoterende mener å se i er slikt regnestykke, er vanskelig å forstå. 

I domspremissene for øvrig forkludres spørsmålet om prisstigningens betydning ved at 

diskusjonen konsentreres om eventuell verdisikring av selve erstatningsbeløpet. Men hovedproblemet 

er jo å beregne det tapet som er oppstått. Dette tapet er i prinsippet uavhengig av hvordan 

erstatningsbeløpet plasseres. Som vist i avsnitt 3 kan en verdisikring av erstatningsbeløpet ikke bøte på 

problemet med at kapitaliseringen er feilaktig. Premissene avslører her en grunnleggende mangel på 

innsikt.
17

 

Alt i alt antyder Noem-dommen en korrekt prinsipiell holdning, men som påpekt ovenfor er en 

rekke av domspremissene uklare og misvisende. Regnemetoder kan ikke gjøres til rettslige spørsmål, 
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 Misforståelsen kommer klart frem i den ankende parts anførsler: «Når ekspropriaten får utbetalt en 

engangserstatning istedenfor løpende årlige erstatninger, har han anledning til å investere erstatningen straks, 

slik at han kan beskytte seg mot inflasjonstap. Det kan da ikke være riktig å gi kompensasjon for et 

inflasjonstap gjennom en lav kapitaliseringsrente.» Eller kanskje det ikke er en misforståelse, men et fiffig 

forsøk på å forvirre retten.  



selv om førstvoterende anfører at saken «gjelder rettslige spørsmål vedrørende beregning av 

kapitaliseringsrenten». Om Høyesterett hadde anført at 2 + 2 rettslig sett er lik 5, hadde feilen vært 

åpenbar. Spørsmålet om valg av kapitaliseringsrente er trolig litt for innviklet til at misforståelsen 

oppfattes like lett. Ulempen er at drøftelsen av kapitaliseringsrenten i Noem-dommen har fått en 

prejudikatstatus. Sammen med Ølberg-dommens konkrete fastsettelse av kapitaliseringsrenten til 5 %, 

er det blitt etablert en fortolkning som har vært retningsgivende i senere dommer. 

4.2 Personskadeerstatning (Ølberg-dommen) 

I Ølberg-dommen (Rt. 1993 s. 1524), en sak om erstatning for tap i fremtidig erverv, viste den 

ankende parten til at det måtte anvendes en realrente (på 3 %) for at skadelidtes ikke skulle komme 

dårligere ut enn om han hadde beholdt sin fulle arbeidskraft. Ankemotparten anførte at langtidsrenten 

fra Sevaldsendommen på 6 % måtte anvendes. 

Dommen stadfester at nominalismen er forlatt, og at kapitaliseringsrenten skal gi verdisikring, men 

premissene og den valgte kapitaliseringsrenten som er valgt, avslører like fullt en fundamental 

misforståelse: Verdisikring av selve erstatningsbeløpet blandes sammen med hvilken 

kapitaliseringsrente som må fastsettes for at selve erstatningsbeløpet skal bli høyt nok. En slik 

misforståelse ble nærmere forklart, rent generelt, i avsnitt 3 ovenfor. I Ølberg-dommen er 

misforståelsen dokumentert. Men før dette vises, må det fastslås at førstvoterendes prinsipielle 

utgangspunkt er uklanderlig: 

«En må finne frem til den rente som, dersom nåtidsverdien investeres til denne renten, gjør det mulig for 

skadelidte å ta ut et beløp tilsvarende det årlige tapet i hvert av de årene tapet oppstår. … Dersom en forutsetter 

fall i pengeverdien i denne perioden, oppstår spørsmålet om en ved valg av kapitaliseringsrente skal ta hensyn til 

dette, og i tilfelle i hvilken utstrekning. Sakens parter forutsetter at vi i tiden fremover vil ha en viss inflasjon. Jeg 

er enig i at dette må legges til grunn.» 

Førstvoterende har videre fire argumenter som presumptivt antagelig skulle lede frem til en korrekt 

diskonteringsrente. Som det skal vises i det følgende, kan argumentene, hverken enkeltvis eller samlet, 

begrunne det konkrete valget. Problemet har sammenheng med at rekken av premisser alt i alt mer 

tilkludrer enn klargjør det sentrale saksforholdet. For å underbygge dette er det nødvendig å gi en 

relativt utfyllende drøftelse i tilknytning til rikelige sitater. 

(i) Førstvoterende viser først til Erstatningslovkomitéens behandling av verdisikring: 

«Spørsmålet om verdisikring av erstatningsytelser var fremme i forarbeidene til skadeserstatningslovens kapittel 

3. I Innstilling fra Erstatningslovkomitéen (1971) er spørsmålet behandlet i forbindelse med fastsettelse av 

erstatning som terminvise beløp. Dersom erstatningen ble fastsatt som et engangsbeløp, mente komitéen at 

skadelidte selv ville kunne sørge for å verdisikre beløpet.» 

Dette er i og for seg greit, men førstvoterende klargjør ikke hvilken betydning dette måtte ha for 

fastsettelsen av kapitaliseringsrenten. Poenget for Erstatningslovkomitéen var at det ikke var behov for 

f.eks. inflasjonssikrede statsobligasjoner. Det ville være tilstrekkelig med de plasseringsmulighetene 

som finnes i markedet. Et gitt erstatningsbeløp blir sikret mot fall i pengeverdien siden de nominelle 



rentesatsene inkluderer nettopp en kompensasjon for et slikt fall. Velvillig tolket er det nettopp dette 

førstvoterende vil gi uttrykk for. De nominelle rentesatsene inkluderer jo inflasjonskompensasjon.
18

 

Poenget er da at verdisikring av et gitt beløp kan overlates til den enkelte aktøren og markedet. Men 

verdisikring av erstatningsbeløpet kan ikke rette opp en feilaktig, forutgående tapsberegning. 

(ii) Etter å ha konstatert at begge fraksjoner i Noem-dommen «var enige om at 

kapitaliseringsrenten måtte fastsettes etter en bred skjønnsmessig vurdering», siterer førstvoterende så 

de samme avsnittene fra Noem-dommen som er sitert i avsnitt 4.1 ovenfor, – med påfølgende 

lakoniske kommentar: «Disse uttalelsene har vært berørt i senere dommer, bl.a. Rt. 1992 side 217. I 

den juridiske teori er det noe ulike oppfatninger om betydningen av de uttalelsene jeg har sitert fra 

Noem-dommen.» De ulike oppfatningene har åpenbart sammenheng med at så mye er sauset sammen 

i den «brede skjønnsmessige vurdering» at betydningen av enkeltelementer i skjønnet drukner. 

(iii)  Førstvoterende konstaterer så at i «den foreliggende sak er det ingen uenighet mellom partene 

om hva som ligger i begrepet realrente, og det fremstår ikke som uklart». Men: 

«Når man skal bestemme kapitaliseringsrenten, reiser det seg imidlertid vurderings- og valgspørsmål som 

definisjonen av realrentebegrepet ikke gir noe direkte svar på. Dette gjelder for det første hvilken målsetning man 

skal legge til grunn i spørsmålet om verdisikring, for det annet hvilke plasseringsalternativer som skal tillegges 

vekt ved vurderingen av hvordan dette målet skal nås. Etter min mening fremgår det klart av førstvoterendes 

votum i Noem-saken at verdisikring var en del av målsettingen ved valget av kapitaliseringsrente. Når det gjelder 

spørsmålet om hva denne målsetningen nærmere bør være, er det imidlertid behov for en presisering. 

Slik jeg ser det, må siktemålet være at skadelidte skal ha en erstatning som må antas ikke å ville stille ham 

dårligere i fremtiden enn om han beholdt sin fulle arbeidskraft. Selv om en kan si at begrepet «full erstatning» 

først og fremst er et juridisk, ikke et eksakt økonomisk begrep, og at utmålingen nødvendigvis må skje 

skjønnsmessig, er kjernen i erstatningsretten at skadelidte ikke skal komme økonomisk dårligere ut med skaden 

enn om denne ikke var inntruffet. Uten inflasjon og med et stabilt rentenivå må erstatningen antas å ville bli utmålt 

slik at skadelidte fikk dekket sitt reelle økonomiske tap. Skal skadelidte ikke stilles dårligere enn uten skaden, må 

erstatningsbeløpet, etter mitt syn, fastsettes slik at det gir skadelidte rimelig mulighet til å sikre seg mot fall i 

pengeverdien. Kapitaliseringsrenten må fastsettes med dette som bakgrunn.» 

Presiseringen er viktig, særlig på bakgrunn av Noem-dommens uklare premisser, og den har som 

uomgjengelig konsekvens at det definisjonsmessig må benyttes en realrente ved kapitaliseringen (hvis 

de årlige tapene er angitt i faste priser). Men underlig nok unnlater førstvoterende å fastslå dette 

sentrale poenget. 

Hva er det som gjør dommere uvillige til å bruke denne betegnelsen? Det dreier seg jo om den 

eneste faglig aksepterte betegnelsen på det forholdet som det siterte prinsipielle synet gir uttrykk for. 

Man kan si det slik at sitatet implisitt definerer begrepet realrente. Er det Noem-dommens uttalte 

avvisning av «begrepet realrente» som tynger? 
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 Man kan naturligvis tenke seg at skadelidte skal gis en ekstra sikkerhet i form av indeksregulerte 

statsobligasjoner, slik Erstatningslovkomitéen var inne på, men det har ikke vært et tema i de 

høyesterettsdommene som er omtalt her. 



(iv) Svaret ligger trolig gjemt i det siste temaet i premissene: En objektivisering av 

kapitaliseringsrenten basert på «en bred vurdering av de ulike anvendelses- og investeringsmuligheter 

som foreligger, dog slik at det ikke kan kreves at skadelidte foretar investeringer som det knytter seg 

noen særlig risiko til». 

a. Selve objektiviseringen tilslører spørsmålet om hvilket tap det er som skal erstattes. 

Objektiviseringen, slik den omtales i domspremissene, omhandler hvordan erstatningsbeløpet skal 

plasseres. Her kan det være naturlig med en fremgangsmåte som gjør det unødvendig – bortsett fra i 

spesielle tilfelle – å vurdere den enkelte skogeierens individuelle plasseringsmuligheter. Men denne 

objektiviseringen må ses helt uavhengig av kapitaliseringen av de årlige tapene. Det kan kanskje 

argumenteres med at ekspropriatenes årlige tap også bør objektiviseres, men hva en slik 

objektivisering skulle innebære, er ikke omtalt i dommen. 

b. Som eksempler på investeringsmuligheter i «den brede vurdering» pekes det bl.a. på fast 

eiendom, obligasjoner, aksje- og rentefond.
19

 De som har investert i slik kapital etter århundreskiftet, 

vil nok ha en annen oppfatning enn Høyesterett om usikkerhet ved investeringer. Høyesterett har ikke 

drøftet sammenhengen mellom grader av usikkerhet og forskjeller i rentesatser, og «den brede 

vurdering» bidrar mer til tilsløring enn oppklaring. 

c. Ut fra sin «brede vurdering» kommer førstvoterende frem til en kapitaliseringsrente på 5 %. 

Problemet med dette siste skritt er at det forblir et mysterium hvordan dette tallet oppstår. Den eneste 

ledetråden er at førstvoterende er blitt orientert av de sakkyndige om at rentenivået i de påfølgende 

årene vil bli noe lavere enn tidligere og at «[h]ensett til dette finner jeg det riktig å bruke en noe lavere 

kapitaliseringsrente enn den som i de senere år er brukt i praksis. Selv om det rentefall vi står overfor 

bare har vart en kort tid. Når kapitaliseringsrenten skal dekke et langt tidsrom, som i foreliggende sak, 

antar jeg imidlertid at den ikke bør settes lavere enn 5 %». 

Kapitaliseringsrenten som det henvises til som brukt i praksis, må være den som ble bestemt i 

Sevaldsen-dommen: 6 %. Fallet i det alminnelige rentenivået synes å ha hatt en viss betydning for at 

kapitaliseringsrenten senkes med ca. ett prosentpoeng. Men hvor er det i så fall blitt av 

kompensasjonen for forventet fall i pengeverdien, en kompensasjon som ble avvist i Sevaldsen-

dommen, men som førstvoterende ifølge egen argumentasjon mener skal gis? 

Svaret finnes ikke i premissene. Etter en korrekt presisering av realøkonomisk karakter blandes 

argumentene sammen i «den brede vurdering» og i formuleringen om «hva som er en fornuftig og 

forsvarlig plassering vil være for en person i skadelidtes situasjon». Det gis ingen antydning om 

hvorvidt den valgte kapitaliseringsrenten som er valgt, er en realrente eller en nominell rente. De 

prinsipielle betraktningene i premissene tilsier at det skulle være en realrente, men siden forskjellen til 

Sevaldsen-dommens nominelle rente er liten (fallet i det alminnelige rentenivå tatt i betraktning), kan 

satsen på 5 % like gjerne være en nominell rentesats. Videre nevnes ikke om det tross alt er tatt hensyn 

til at de forskjellige plasseringsmulighetene har noe forskjellig usikkerhet. Og spørsmålet om den 
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 Førstvoterende bemerker at de sakkyndige har konsentrert seg om realrenten for investeringer i 

statsobligasjoner, men ikke for investeringer i fast eiendom. 



valgte kapitaliseringsrenten som er valgt, refererer seg til verdisikring av et allerede beregnet tap, eller 

om det refererer seg til selve tapsberegningen, er heller ikke her nevnt.
20

 

4.3 Andre dommer om ekspropriasjonserstatning 

4.3.1 Generelle synspunkter 

Spørsmålet om valg av kapitaliseringsrente er i de senere årene behandlet i en rekke saker for 

Høyesterett. De bygger alle på de mangelfulle og feilaktige resonnementer i Noem-dommen og 

Ølberg-dommen som er beskrevet ovenfor. Rentesatsen på 5 % er blitt stående som en 

«prejudikatrente»
21

 ikke bare ved skadeserstatning, men også ved ekspropriasjon og fredning. 

Begrunnelsen for denne kapitaliseringsrenten er mer eller mindre den samme: Den må fastsettes på et 

bredt grunnlag av plasseringsmuligheter, og disse antas på (passe) lang sikt å gi 

inflasjonskompensasjon (verdisikring). Høyesterett synes å være fornøyd med at selve 

erstatningsbeløpet er verdisikret, og problematiserer ikke i disse dommene om beregningene av de 

årlige brukstapene fører til et for lavt kapitalisert beløp. 

Men det er interessant å notere at «prejudikatrenten» har hatt vanskelig for å slå igjennom ved 

skjønnsrettene. Her er det flere eksempler på at flertallet bestående av skjønnsmenn har holdt på 4 % 

ved ekspropriasjon av jord, mens den juridiske dommeren har holdt på 5 %. Har skjønnsmennene en 

bedre forståelse av nåverdiberegninger og virkeligheten enn juridiske dommere, som naturlig nok føler 

seg mer bundet til Høyesteretts avgjørelser? 

4.3.2 Ulvåkjølen, Rt. 1992 s. 217 

Saken gjaldt spørsmålet om det etter vedtak om fredning av skog skulle gis erstatning etter skogens 

realisasjonsverdi eller på grunnlag av dens balansekvantum. Lagmannsretten hadde valgt det 

førstnevnte alternativet, mens Høyesterett, bl.a. under henvisning til tilpasningsplikten, kom til at 
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 To andre dommer om personskadeerstatning, Rt. 1993 s. 1538 Horseng og Rt. 1993 s. 1547 Skoland, skiller 

seg ikke nevneverdig fra Ølberg-dommen hva angår kapitaliseringsrenten, og de vil derfor ikke bli 

kommentert nærmere her. 

21
 Spørsmålet om prejudikat i forbindelse med kapitaliseringsrenten er visstnok først tatt opp i Kjønstad (1995, 

s. 9): «Foreligger det nå et prejudikat for at kapitaliseringsrenten ved beregning av erstatning for tap i 

framtidig erverv skal være 5 prosent? Jeg vil svare bekreftende på dette, men med to viktige forbehold». 

Bare det ene forbeholdet er av interesse her: «Om noen år vil Høyesterett stå friere til å fastsette en ny 

kapitaliseringsrente.»  

Forholdet er kanskje slik at de utsagnene som utgjør domspremissene for tallfestingen, har karakter av 

prejudikat, mens selve den konkrete tallfestingen er åpen for justering etter som årene går. Men den 

antydede friheten som skulle oppstå etter «noen år», har Høyesterett så langt ikke benyttet seg av. 

«Prejudikatrenten» er blitt bekreftet gang etter gang. For enkelhets skyld benytter jeg meg i artikkelen av 

betegnelsen «prejudikatrente»– med anførselstegn.  



skogens balansekvantum (verdien av den årlige forventede avvirkning) måtte legges til grunn. Saken 

ble henvist til ny behandling i lagmannsretten. 

Avgjørelsen stadfester at prinsippene for erstatningsutmåling er de samme som ved 

ekspropriasjon. Førstvoterende uttaler: 

«Det grunnleggende rettslige utgangspunkt er at erstatningen skal fastsettes slik at ekspropriaten ikke blir påført 

noe økonomisk tap ved inngrepet – han skal settes i den stilling han ville ha vært om inngrepet ikke hadde funnet 

sted. Det skal ikke skje noen forringelse av hans økonomiske situasjon.» 

Og videre: 

«Når det skal gis erstatning for skogens bruksverdi, er det dens verdi som en stedsevarig inntektskilde for eieren 

som fremstår som det naturlige og påregnelige verdsettelsesgrunnlaget. Inntektene ville kommet jevnt inn, og det 

er den faste inntektsstrøm som gir den differanse som skal sette ekspropriaten i samme økonomiske stilling som 

han ville ha vært uten inngrepet.» 

Den prinsipielle målsetting for erstatningen er her enda klarere enn i Noem-dommen og like klar som i 

Ølberg-dommen: Ekspropriaten skal ikke påføres noe økonomisk tap, inntektsnivået skal 

opprettholdes. Når det så kommer til valget av kapitaliseringsrente, nøyer førstvoterende seg med 

følgende: 

«At denne etter plenumsdommen i Rt. 1986 side 178 (Noem) kan fastsettes under hensyntagen til en alternativ 

plassering utenfor skogdrift, ser jeg som et utslag av en tilpasningsplikt også om bruken av erstatningsbeløpet. 

Dommen slår fast at når slike alternativer står til rådighet, vil ekspropriaten kunne opprettholde sitt inntektsnivå 

og har dermed fått full erstatning. Jeg vil presisere at jeg oppfatter Noem-dommen slik at det ved valget av rente 

skal ses hen til at det skjer en viss verdisikring av erstatningsbeløpet, og at kjennelsen i Rt. 1991 s. 1157 (E-6 

Lillehammer) også bygger på dette syn.» 

Interessant nok oppfatter førstvoterende Noem-dommen slik at det skal ses hen til at det skjer en viss 

verdisikring av erstatningsbeløpet (mine uthevninger). Hans egen prinsipielle argumentasjon kan ikke 

forstås annerledes enn at det bør gis full inflasjonssikring, men dette fører ikke til at det eksplisitt tas 

avstand til Noem-dommens upresise «viss verdisikring». 

4.3.3 Naturreservat-dommen (Flåmyra), Rt. 1994, s. 557 

Saken gjaldt fastsettelse av rentefot ved kapitalisering av erstatning for bruksverdi ved fredning av 

skog og ved opprettelse av naturreservat. Ved overskjønnet var kapitaliseringsrentefoten av flertallet 

satt til 4 %, mens mindretallet stemte for 5,5 %. Høyesterett opphevet skjønnet på grunn av uklare 

skjønnsgrunner. Retten fastslo videre at det skulle brukes en objektivisert kapitaliseringsrente, basert 

på brede plasseringsmuligheter, og at rentefoten som ble praktisert ved personskadeerstatning (5 %), 

ville gi veiledning.
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 Retten reiser ikke spørsmålet om i hvilken grad beskatning i forbindelse erstatning kan gi grunnlag for 

forskjellige kapitaliseringsrenter ved erstatning for fredning av skog og ved erstatning for tap i fremtidig 

erverv. Spørsmålet behandles derfor heller ikke i denne artikkel. 



Etter å ha konstatert at partene og hjelpeintervenientene i sin prosedyre tok utgangspunkt i Noem-

dommen uttaler førstvoterende: 

«I hjelpeintervenientenes prosedyre har det således vært et ledende synspunkt at en skogeier ved ekspropriasjon av 

skog må få «et beløp som ved reinvestering i tilsvarende verdifast kilde kan gi en likeverdig inntektsstrøm». 

Denne argumentasjon førte imidlertid ikke frem i Noem-saken. Skogeierne ble ikke gitt medhold i at reinvestering 

i skog skulle legges til grunn, og kan heller ikke i denne sak nå frem med et slikt gjenanskaffelsessynspunkt.» 

Førstvoterende noterer at flertallet i Noem-dommen ikke har gitt noen nærmere begrunnelse for det 

synet at det er rimelig å bygge på reinvestering i næringen, og antar at det i alminnelighet må kunne 

benyttes en objektivisert kapitaliseringsrente der tilpasningsplikten taler for at det, slik som i 

personskadesakene, foretas en bredere vurdering av plasseringsmulighetene. Den objektiviserte 

kapitaliseringsrente som benyttes i personskadesakene (5 %), betraktes som veiledende, og den som 

benyttes «for skog bør ikke ligge lavere … ». Overskjønnet oppheves så fordi overskjønnets 

begrunnelse for å bygge på reinvestering i skog er mangelfull. 

I sine premisser kommer førstvoterende med en tvilsom uttalelse om det ved beregning av 

kapitaliseringsrenten bør tas hensyn til usikkerheten ved den inntekten som skal erstattes: 

«Etter mitt syn er denne usikkerhet noe man må ta hensyn til når man vurderer hvilken årlig inntekt som skal 

legges til grunn. Har man først kommet frem til en sannsynlig årlig inntekt, har man i så fall tatt hensyn til mulig 

usikkerhet. Denne usikkerhet bør da ikke også trekkes inn ved fastsettelsen av kapitaliseringsrenten» 

Førstvoterende synes her å misforstå betydningen av usikkerhet når han anfører at usikkerheten er tatt 

hensyn til ved bestemmelse av den sannsynlige årlige inntekten. Selve usikkerheten er en ulempe som 

ikke er innbakt i den sannsynlige årlige inntekten, og den må derfor behandles separat. Dette er 

forklart i avsnitt 3 ovenfor, og her skal det bare gis et talleksempel til illustrasjon. Anta at den årlige 

avkastning av et prosjekt A vil bli enten 100 eller 300, hver med samme sannsynlighet (0,5). Den 

statistisk sett sannsynlige (det vil si den statistisk forventede) årlige inntekten, og også den på lang sikt 

gjennomsnittlige årlige inntekten, vil da bli 200. Et prosjekt B med en sikker årlig avkastning på 200 

vil normalt bli verdsatt høyere. Usikkerheten gjør at prosjekt A har en lavere verdi enn prosjekt B. 

Hvis de årlige beløp skal neddiskonteres til en engangsverdi, må usikkerheten varetas ved at det 

brukes en høyere kapitaliseringsrente for det usikre prosjektet A enn for det sikre prosjektet B. 

Det er mulig at førstvoterende med «sannsynlig årlig inntekt» mener noe annet enn den statistisk 

beregnede sannsynlige årlige inntekten, kanskje noe i retning av den gjennomsnittlige årlige inntekten 

over en tidsperiode. Han har kanskje hatt i tankene at det ved utmåling av tap i fremtidig erverv foretas 

en skjønnsmessig vurdering av det årlige inntektstapet, og at det i den forbindelsen på en eller annen 

måte tas hensyn til usikkerhet. Dette kan muligens gjøres på en kompetent måte, men sitatet gir ingen 

oppskrift på hvordan det kan gjøres. Skal for eksempel den «sannsynlig årlige inntekt» settes høyere, 

lavere eller lik den statistisk beregnede eller de senere års gjennomsnitt? 

                                                                                                                                                         

 



Siden verdien av prosjekt A i eksemplet er lavere enn verdien av prosjekt B, må vel «den 

sannsynlige årlige inntekt» for prosjekt A, når ulempen ved usikkerhet tas i betraktning, settes til et 

lavere beløp enn 200, f.eks. 150. Siden det presumptivt antagelig ikke skal tas hensyn til usikkerhet 

ved valg av kapitaliseringsrente, må det så benyttes en rentesats for sikre plasseringer. Men er det dette 

førstvoterende har i tankene? Hva menes egentlig med siste setning i sitatet? 

Retten går ikke inn på spørsmålet om det skal benyttes en realrente eller ikke ved kapitaliseringen. 

Spørsmålet «drukner» i henvisningen til at det må legges et bredt spekter av plasseringsmuligheter til 

grunn, og at renten ikke må settes lavere enn 5 %. Det er ikke mulig ut fra premissene å vurdere 

hvordan hensynet til usikkerhet ved forskjellige plasseringer og til forventet inflasjon eventuelt skulle 

føre til en justering av den «objektiviserte kapitaliseringsrente som benyttes i personskadesakene 

(5 %)». 

4.3.4 Torsætherkampen, Rt. 1997 s. 428 

Saken gjaldt kapitaliseringsrente ved fastsettelse av bruksverdierstatning i skogbruket. Retten stilte her 

ikke spørsmål ved premissene eller konklusjonene i Noem-dommen eller Ølberg-dommen. 

Drøftelsene begrenset seg til om spesielle omstendigheter kunne tale for en annen diskonteringsrente 

enn «normalrenten» på 5 %.
23

 Dommen bidrar derfor kun  bare til å sementere Høyesteretts 

misforståelse. «Prejudikatrenten» synes nå å være så dominerende i norsk rett at parter som ønsker en 

lavere rentesats, konsentrerer seg nettopp om spesielle omstendigheter som kan medføre avvik fra 

denne renten. 

4.3.5 Regionfelt Østlandet, Rt. 2008, s. 195 

Saken gjaldt erstatning ved ekspropriasjon til nytt skyte- og øvingsfelt for forsvaret. Høyesterett 

opphevet lagmannsrettens valg av kapitaliseringsrente på 4 % fordi valget bygget på feil 

rettsanvendelse. Førstvoterende viser til som begrunnelse at valget av kapitaliseringsrente er behandlet 

i en rekke dommer i Høyesterett, alle med 5 % som resultat. Det er grunn til å referere førstvoterendes 

hovedkonklusjon, som klart stadfester den aktuelle situasjonen: 

«Etter min mening foreligger det nå en fast høyesterettspraksis for at det i saker om erstatning ved ekspropriasjon 

eller fredning av fast eiendom, personskadesakene og andre saker hvor det må foretas en neddiskontering av et 

fremtidstap som hovedregel anvendes en kapitaliseringsrente på fem prosent.» 

Problemet med dette utsagnet er at av alle de dommene det henvises til, er det bare i Noem-dommen 

og Ølberg-dommen at sikring mot fall i pengeverdien er drøftet. Og som forklart foran lider disse 

dommene, og da særlig Ølberg-dommen, av en fundamental misforståelse. Ikke i noen av de øvrige 
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 Ved beregning av de årlige tapene ved bruksverdierstatning av skog forutsettes det gjerne en tidsprofil på 

sannsynlige tap som innebærer at en betydelig del av skogen ville ha blitt avvirket i løpet av relativt få år. 

Det legges altså ikke til grunn en jevn årlig avkastning. Dette, og andre lignende forhold, kan få betydning 

for hvilken kapitaliseringsrente som bør benyttes.  



dommene har man vært i nærheten av å problematisere de relevante avsnittene i disse dommene. Like 

fullt, eller kanskje nettopp derfor, er det etablert en fast høyesterettspraksis. 

4.4 Jordskifte 

Det er lite med noenlunde lett tilgjengelig informasjon om hvilke kapitaliseringsrenter som er benyttet 

ved jordskifte, men det synes å være en vel innarbeidet praksis, bygget på «det grønne heftet», at det 

benyttes 4 % for jord og skog. Men når jordskifteretten behandler erstatningsspørsmål, synes 

«prejudikatrenten» på 5 % å sige inn. I en sak for Eidsivating jordskifteoverrett (JOEI-2009, 2001-12-

13) ble rentesatsen for neddiskontering av inntekt fra en skogteig satt til 5 %. Jordskifteoverretten 

«bemerker at det finnes en god del avgjørelser om kapitaliseringsfaktoren fra Høgsterett. De avgjørelser som er 

lagt fram av Statens prosessfullmektig fokuserer på langsiktig verdisikring, enten det gjelder ervervstap eller 

ekspropriasjonserstatning. Den mest kjente er vel Noem-dommen. 

… 

I dok. 23 er det peikt på at når erstatningene skal gi en rimelig mulighet til å sikre seg mot fall i pengeverdien 

innebærer dette «ikke at kapitaliseringsrenten må fastsettes ut fra en vurdering av hva gjennomsnittlig realrente for 

investering i statsobligasjoner må antas å ville være i årene framover … » 

Valget «må skje ut fra en bred vurdering av de ulike anvendelses- og investeringsmuligheter som foreligger 

…» videre «… fast eiendom, livrente, obligasjoner, aksje- og rentefond eller plassering på ulike former for 

høyrentekonti i bank». 

Jordskifteoverretten vil i vår sak etter dette konkludere med sitatet fra Høgsterett (i dok. nr. 23) foran, at 

rentefoten «ikke bør settes lavere enn 5 %.» 

Ei langtidsrente på 5 % er etter jordskifterettens syn godt forankra i rettspraksis.» 

Denne begrunnelsen viser at jordskifteoverretten nøyer seg med å henvise til Høyesterett, og den 

drøfter ikke spørsmålet om den beregnede nåverdien tilsvarer den avkastningen eieren av skogteigen 

måtte oppgi. Retten synes å anta at verdisikring av selve erstatningsbeløpet er tilstrekkelig, noe som i 

så fall er en misforståelse. 

Det er en merkverdighet at samme rett bruker to forskjellige kapitaliseringsrenter i forbindelse 

med verdsetting som i bunn og grunn er av samme type. Kan det tenkes at «prejudikatrenten» etter 

hvert også kan få gjennomslag ved jordskifte? 

Et interessant spørsmål her er naturligvis i hvilken utstrekning det i praksis gjennomføres 

nåverdiberegninger i forbindelse med jordskifte. I den grad jordskifte skjer «in kind», ville man 

kanskje anta at slike beregninger ikke er aktuelle. Og det er de neppe i situasjoner hvor bytter av 

eiendommer skjer på grunnlag av eiendommenes markedspriser eller andre aksepterte priser. Det vil 

heller ikke være aktuelt hvis de årlige inntektene fra de eiendommene som byttes, er like. Men i den 

utstrekning det gjennomføres nytte–kostnadsanalyser med neddiskontering av fremtidige inntekter, 

burde det benyttes en kapitaliseringsrente som ikke innebærer omfordeling av verdier. En slik 

omfordeling kan ikke unngås hvis «prejudikatrenten» skulle bli benyttet. En fremgangsmåte for å 

unngå dette problemet vil være at det ved den forestående revisjon av jordskifteloven presiseres at det 



må brukes en realrente ved nåverdiberegninger, eller at det besluttes at selve rentesatsen på dette 

område skal bestemmes ved forskrift. 

4.5 Bruksverdi, salgsverdi eller gjenkjøpsverdi 

Det er hevdet at hvis en part ikke er tilfreds med at det velges en relativt høy rentesats ved beregning 

av bruksverdi, kan et av de øvrige alternativene velges. Dette er en underlig argumentasjon. Poenget 

med valget er jo at parten skal ha anledning til å velge det høyeste beløpet. En feilaktig 

beregningsmetode som leder til et for lavt beløp, kan umulig avfeies med et forslag som i praksis 

innebærer å undergrave den lovbestemte valgmuligheten ekspropriaten har. 

5 Samfunnsøkonomiske ulemper av 

«prejudikatrenten» 
Den høye «prejudikatrenten» får konsekvenser ikke bare for den enkelte parten som er berørt, men 

også for ressursbruken i samfunnet og for fordeling av formue. 

Som allerede nevnt vil «prejudikatrenten» i en inflasjonsperiode bidra til en overføring av formue 

fra ekspropriater til eksproprianter og fra skadelidte til skadevoldere. Siden slike overføringer er 

utilsiktet, får man en «beskatning» av ekspropriater og skadelidte utenfor demokratisk kontroll. Hvis 

man for eksempel antar at årlige bruksverditap bør kapitaliseres med en risikofri realrente, og at 

tilpasningskravet er uvesentlig, vil en eier på grunn av «prejudikatrenten» få halvert (deler av) sin 

formue. En skadelidt vil på tilsvarende vis bare få halvparten av hva som er nødvendig for å 

gjenopprette den opprinnelige levestandarden. 

«Prejudikatrenten» fører videre til en ineffektiv bruk av samfunnets ressurser. Lave 

erstatningsbeløp fører til at ekspropriasjon kan fremstå som samfunnsøkonomisk lønnsomt selv om 

ekspropriatens virksomhet skaper større verdier enn ekspropriantens. Hvor omfattende disse tapene er 

for samfunnet, kan ikke anslås uten empiriske studier. 

På lignende vis vil for lav erstatning for tap i fremtidig erverv gi for svake insentiver til å 

forebygge ulykker. Skadekostnadene for samfunnet blir derfor unødig høye. Med vesentlig høyere 

erstatningsbeløp enn dem som tilkjennes i dag, ville skadevoldere, forsikringsselskaper og (andre) 

bedrifter ha fått langt sterkere insentiver til å innføre tiltak som kunne redusere skader. Videre ville 

alle sikkerhetsforskrifter som bygger på anslag for tap i fremtidig erverv, bli justert. Det kan dreie seg 

om alt fra de standardiserte beløpene for tap av forskjellige legemsdeler i personskadeerstatningen til 

samferdselsetatens tiltak for å unngå trafikkskader. 

Omfanget av slike virkninger kan ikke anslås uten nærmere empiriske undersøkelser. Slike 

undersøkelser ville imidlertid ikke være påkrevet hvis Høyesterett kunne fastsette kapitaliseringsrenten 

i overensstemmelse med etablert økonomisk teori og empiri. Da ville samfunnet ha fått korrekte 

insentiver til effektiv ressursbruk. 



6 Fastsettelse av kapitaliseringsrenten ved lov 

eller forskrift 
Siden Høyesterett har tatt feil i et spørsmål som egentlig ikke er av rettslig art, burde det være mulig 

for en advokat i en erstatningssak å gå til frontalangrep på «prejudikatrenten». Men siden Høyesterett 

gjentatte ganger har fastholdt en kapitaliseringsrente på 5 %, vil resultatet selvsagt være usikkert. En 

forandring vil derfor trolig bare kunne skje gjennom lov eller forskrift. Hvis kapitaliseringsrenten i så 

fall blir fastsatt på faglig grunnlag, vil den trolig måtte ligge i intervallet 2–2,5 %, eller noe høyere 

hvis saken tilsier at den som har rett til erstatning, bør belastes med en viss usikkerhet. 

Spørsmålet om en administrativ fastsettelse av kapitaliseringsrenter har vært tatt opp i forskjellige 

sammenhenger. Ifølge § 12 i ekspropriasjonserstatningsloven av 26. januar 1973 nr. 4 het det: 

«Kongen kan gi vegledende forskrifter for vurdering av jord og skog og kan herunder fastsette en 

alminnelig kapitaliseringsfaktor ved erstatning for skog på grunnlag av netto avkastning.» 

Et utvalg som i 1979 ble nedsatt for å komme med forslag til forskifter til denne bestemmelsen, ble 

imidlertid stanset i arbeidet tre år senere. Det skjedde på grunn av et forslag om å sløyfe adgangen til å 

gi slike forskrifter i den påtenkte lovrevisjonen. Utvalgets sekretær, O. Sætre, redegjorde senere for 

arbeidet i utvalget. I redegjørelsen ble det anført at en absolutt og bindende administrativ 

kapitaliseringsrente neppe kunne fastsettes; skjønnsrettene måtte, med krav om begrunnelse, gis 

adgang til å anvende en avvikende rentesats der dette var påkrevet av individuelle omstendigheter.
24

 

Utvalget var ifølge Sætre delt i synet på om det burde innføres en bestemt rentefot. 

Ideen om en administrativ fastsettelse er heller ikke ny i Høyesterett. Som avslutning på sin 

drøftelse av valg av kapitaliseringsrente anfører førstvoterende i Ølberg-saken – noe lakonisk – at «det 

etter min mening kan anføres gode grunner for at kapitaliseringsrenter ved erstatningsutmåling burde 

fastsettes ved lov eller forskrift».
25

 Hvilke grunner dette skulle være, sies det ikke noe om. 

Også personskadeerstatningsutvalget
26

 foreslo at kapitaliseringsrenten burde fastsettes ved 

forskrift. I den forbindelsen uttalte flertallet (alle unntatt Skårberg) at «renten bør fastsettes ut fra de 

kriterier Høyesterett nå har trukket opp og i dagens situasjon således være 5 %. Flertallet peker for 

øvrig på den fordel det er å få utbetalt et fremtidig årlig tap som et engangsbeløp og mulighetene for å 

verdisikre gjennom egne disposisjoner».
27

 Flertallet synes her å tro, i likhet med Høyesterett, at 

verdisikringsspørsmålet er løst i og med at selve erstatningsbeløpet kan verdisikres gjennom 

tilgjengelige plasseringsmuligheter. 
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 Sætre (1984, s. 128–129). Takk til Sølve Bærug for å ha gjort meg oppmerksom på denne redegjørelsen. 
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 Rt. 1993 s. 1534. 

26
 NOU 1994: 20 Personskadeerstatning. 

27
 NOU 1994: 20, s. 150. 



Utvalgets medlem Skårberg argumenterer derimot for at rentefoten bør fastsettes etter til dels 

andre prinsipper enn det Høyesterett har lagt til grunn. Hans argumentasjon er langt på vei 

sammenfallende med det jeg har anført i tidligere avsnitt.
28

 

Spørsmålet om valg av kapitaliseringsrente har vært behandlet også i forbindelse med tomtefeste. I 

Ot.prp. nr. 42 for 2008–2009 Om lov om endringar i tomtefestelova uttaler Justisdepartementet (s. 23): 

«I lys av høyringsfråsegnene finn Justisdepartementet grunn til å presisere at kapitalisering prinsipielt må skje ved 

bruk av realrente for å gi full kompensasjon for inflasjon. Kapitaliseringsrenta må fastsetjas slik at ho gir 

bortfestaren rimeleg høve til å sikre seg mot fall i pengeverdien. Departementet kan ikkje sjå at 

kapitaliseringsrenta av den grunn må setjas lågare enn fem prosent for å unngå grunnlovsstrid og viser i den 

samanheng til dei prinsipielle vurderingane i Ølbergdommen, jf. Rt. 1993 s. 1524 og på s. 1530-1534.» 

Nok engang aksepteres den kritikkverdige Ølberg-dommen. 

Disse eksemplene viser at misforståelsen i Ølberg-dommen har fått nedslag også i lovforarbeider. 

Det er derfor ikke åpenbart at man gjennom lov og forskrift kan få lempet på de samfunnsskadelige 

virkningene. 

7 Konklusjon 
I avsnitt 3 ble det vist at det må skilles klart mellom kapitalisering av fremtidige årlige tap på grunn av 

ekspropriasjon, ervervstap osv. og hvilket erstatningsbeløp som er påkrevet for at den 

erstatningsberettigede ikke skal lide noe økonomisk tap. For å oppnå sikring mot inflasjonstap må det 

benyttes en realrente ved kapitaliseringen. Videre ble det påpekt at det må benyttes en høyere 

kapitaliseringsrente jo høyere usikkerheten er ved den virksomheten som skal erstattes. Det ble også 

vist at tilpasningsplikten i prinsippet kan føre til at erstatningsbeløpet må settes lavere enn de 

kapitaliserte tapene. 

I avsnitt 4 ble en rekke avgjørelser om erstatning ved ekspropriasjon og tap i fremtidig erverv 

konfrontert med disse resultatene. Selv om Noem-dommen prinsipielt gir uttrykk for at det bør tas 
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 «Utvalgets medlem Skårberg mener at rentefoten bør fastsettes etter til dels andre prinsipper enn det 

Høyesterett la til grunn i dommene fra 1993. Han mener renten bør fastsettes til realrentenivået ved 

alminnelig plassering på høyrentekonto eller langsiktige konti i bank. Høyesterett legger blant annet til 

grunn plasseringsalternativer som aksjefond, obligasjoner, fast eiendom o.l. Slike alternativer innebærer en 

viss risiko, hvilket er hovedårsaken til at man oppnår høyere avkastning enn ved ordinært bankinnskudd. Når 

kapitaliseringsrenten fastsettes ut fra slike plasseringer, legger man således et visst risikotillegg inn i 

realrenten. Skårberg finner det ikke rimelig å pålegge skadelidte risikoen ved å plassere i aksjer og i 

obligasjoner (med risiko), i fast eiendom osv. Han mener også at renten bør fastsettes slik at skadelidte ikke 

lider inflasjonstap. Dessuten bør man ta konsekvensen av at den alminnelige skadelidte i praksis ikke opptrer 

som aktiv investor i kapitalmarkedet. De fleste mangler kunnskapene som behøves og kvier seg for å ta 

kontakt med meglere eller andre spesialister. Kapitaliseringsrenten bør fastsettes til realrentenivået ved 

sikker plassering, som det for tiden vil være rimelig å anslå til ca. 3 %, jfr. de sakkyndige for Høyesterett i 

1993-sakene.» NOU 1994: 20, s. 150–151. 



hensyn til inflasjon og risiko ved fastsettelse av en kapitaliseringsrente, er en rekke av 

domspremissene uklare og misvisende. Konsekvensene av det prinsipielle utgangspunktet er utydelige. 

I drøftelsen av dommen ble det konkludert med at i denne saken kunne tilpasningsplikten neppe tilsi 

bruk av noen vesentlig høyere kapitaliseringsrente enn en risikofri realrente. Grunnen var at en høyere 

rente enten ville forutsette reinvestering i mer risikabel virksomhet (selv om retten synes å mene at 

dette ikke vil være nødvendig), eller at ekspropriatens investering i skog i stedet for annen virksomhet 

måtte skyldes likviditetsproblemer, inkompetanse eller særegne preferanser. Slike forutsetninger bør 

neppe legges til grunn ved ekspropriasjon. 

I Ølberg-dommen ble det klart og eksplisitt stadfestet at det skulle gis full kompensasjon for 

forventet fall i pengeverdien. Dette kompensasjonsprinsippet krever bruk av en realrente, men 

forbausende nok ble rentesatsen satt så høyt som 5 %. Det er fagøkonomisk konsensus om at en 

passende risikofri realrente må ligge vesentlig lavere. Med en kapitaliseringsrente på 5 % vil det i en 

periode med en viss inflasjon være umulig for en skadelidt å opprettholde levestandarden fra før 

skaden, og resultatet strider mot domstolens egen tolkning av Erstatningslovkomiteen. 

Høyesterett begrunnet rentesatsen med at et erstatningsbeløp kan investeres på måter som det ikke 

knytter seg noen særlig risiko til, og som på lang sikt gir inflasjonskompensasjon. Som eksempler 

nevnes «investering i fast eiendom, livrente, obligasjoner, aksje- og rentefond eller plassering på ulike 

former for høyrentekonti i bank». Historien viser at det er mer enn tvilsomt at det ikke knytter seg 

særlig risiko til flere av disse plasseringene. Dessuten er det hevet over tvil at de sikreste av de nevnte 

alternativene, for eksempel høyrentekonti, gir en vesentlig lavere realavkastning enn 5 %. Dette er 

dokumentert i avsnitt 2 med ytterligere henvisninger. Høyesteretts hovedpremiss for valg av rentesats i 

Ølberg-dommen er derfor en ubegrunnet antagelse i strid med fagøkonomisk innsikt. 

I de øvrige dommene som er avsagt av Høyesterett, og hvor retten er blitt invitert til å drøfte sine 

begrunnelser for «prejudikatrenten», nøyer man seg i hovedsak med å henvise til de tidligere 

dommene. «Prejudikatrenten» synes derfor å være et eksempel på juristskapt virkelighet i strid med 

fagøkonomisk innsikt og i strid med den erfaringen folk flest har med investeringer. Ølberg-dommens 

kapitaliseringsrente er uholdbar, og de senere dommene som bygger på denne «prejudikatsrenten», 

faller – faglig sett – som dominobrikker. 

Den mest alvorlige misforståelsen i de refererte dommene som er referert, er oppfatningen om at 

verdisikring av erstatningsbeløp løser spørsmålet om hvordan erstatningsberettigede skal beskyttes 

mot fall i pengeverdien. Hvis det ikke brukes en realrente ved kapitaliseringen, blir det beregnede 

beløpet for lavt. Et slikt erstatningsbeløp kan riktignok verdisikres ved passende plasseringer, men 

feilen i forbindelse med kapitaliseringen blir naturligvis ikke rettet opp. I motsetning til hva 

Høyesterett synes å tro, er de til dels omfattende redegjørelsene i dommene om mulige verdifaste 

plasseringer irrelevante i forbindelse med valg av kapitaliseringsrente. De er i og for seg greie som en 

begrunnelse for at (feilaktig beregnede) erstatningsbeløp kan verdisikres, men heller ikke mer. 

Høyesteretts misforståelse har ikke bare uheldige fordelingsvirkninger, som skyldes at skadelidte 

og ekspropriater må lide til fordel for skadevoldere og eksproprianter. Som vist i avsnitt 6 bidrar den 



høye kapitaliseringsrenten også til ineffektivitet, idet skadevoldere og eksproprianter får gale 

insentiver. Det blir for billig å påføre andre skade, og det blir for billig å ekspropriere. Derfor blir 

personskadekostnadene unødig høye, og det blir for lett å overføre eiendom til mindre verdifull bruk 

enn den opprinnelige. Omfanget av disse uønskede fordelings- og effektivitetsvirkningene kan 

imidlertid ikke anslås uten egne empiriske studier. 

Høyesterett kommer frem til at en skadelidt eller en ekspropriat skal oppnå høyere avkastning enn 

hva myndighetene regner med for egen del. Det forventes at erstatningsberettigede, som ofte har 

minimal kontakt med finansmarkedet, skal oppnå vesentlig bedre avkastning enn det de profesjonelle 

investorene i Pensjonsfondet oppnår. 

Hvorfor tar Høyesteretts misforståelse aldri slutt? En grunn kan være at de ankende partene selv er 

offer for misforståelsen og derfor ikke forstår hvordan en sak bør prosederes. En annen grunn kan 

være at det skal et visst mot til for å hevde at Høyesterett i plenum og gang etter gang tar feil. 

Motbakken kan synes for bratt, og man nøyer seg med å prosedere på at den aktuelle saken er av en 

slik art at «prejudikatrenten» må fravikes. 

Siden man neppe kan regne med at advokater i nærmeste fremtid vil utfordre Høyesterett i valg av 

kapitaliseringsrente, bør myndighetene så snart som mulig la et kompetent organ fastsette denne 

renten.
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