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Sensorveiledning JUS 3111 

Oppgaven kan struktureres på ulike måter. Her tas det utgangspunkt i rettsgrunnlagene som 

kan danne mulig grunnlag for tilbakeføring av ytelsene: Heving og ugyldighet. I tilknytning til 

disse rettsgrunnlagene behandles også spørsmålet om erstatning for forespeilet avkastning 

og spørsmålet om forsinkelsesrenter. Spørsmålet om foreldelse behandles fortløpende for 

det enkelte krav. 

Hevingskravet 

Er vilkårene for heving oppfylt? 

Det første spørsmålet er om Peder Ås har krav på heving av kjøpet av andelene i henholdsvis 

Eiendomsinvest I og II (heretter EI1 og EI2). Et første spørsmål er om forbrukerkjøpsloven 

kommer til anvendelse. Loven gjelder forbrukerkjøp, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov, jf. 

fkjl. § 1første ledd. Banken opptrer i «næringsvirksomhet», jf. fkjl. § 1 andre ledd og det er 

heller ikke tvilsomt at Peder «ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet», jf. 

bestemmelsens tredje ledd. Loven gjelder etter § 1 andre ledd salg av «ting». Kjerneområdet 

er kjøp av løsøreting. Det følger imidlertid klart av lovforarbeidene at «ting» i denne 

sammenheng også omfatter overdragelse av verdipapirer, jf. Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) s. 

157, som igjen henviser til kjøpslovens forarbeider, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 48. At 

forbrukerkjøpsloven kan anvendes ved salg av verdipapirer er for øvrig lagt til grunn i Rt. 

2012 s. 1926 (Fokus Bank-dommen). 

Spørsmålet om heving må i prinsippet behandles for hver av investeringene. De faktiske 

forhold som er av relevans for mangelsspørsmålet synes imidlertid i så stor grad 

sammenfallende at det må være forsvarlig å undergi hevingsspørsmålet en felles drøftelse. 

Faktum i oppgaven synes også å legge opp til dette. 

For at heving skal kunne kreves er det et minstevilkår at det foreligger en mangel, jf. fkjl. § 

26 første ledd bokstav d), jf. § 32.  Tidspunktet for mangelsvurderingen er knyttet til 

risikoens overgang, jf. § 18 første ledd, uten at det er grunn til å problematisere dette 

nærmere i denne sammenheng. 

Flere mangelsgrunnlag kan tenkes å være aktuelle. Det grunnleggende utgangspunktet er at 

kontraktsgjenstanden skal være i samsvar med det avtalte, jf. fkjl. § 15 første ledd. Man kan 

her spørre om utsagnet om at det var «utsikter til minimum 9 % årlig avkastning» innebar en 

avtalt avkastning på minimum 9 %. Utsagnet er tvetydig ved at det indikerer en minimum 

avkastning, samtidig som det brukes formuleringen «utsikter til». I et forbrukerforhold kan 

man argumentere for at uklarheten må komme den næringsdrivende til skade, jf. 

tolkningsprinsippet i avtl. § 37 første ledd nr. 3. Det kan imidlertid også argumenteres for at 

selv for en forbruker må det fremstå som tilstrekkelig klart at man ved investering i 

verdipapirer ikke kan få en garantert avkastning på 9 %. Etter mitt syn kan man ikke legge til 
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grunn at det kan anses avtalt en avkastning på 9 %. Det er mer nærliggende å se det som en 

villedende opplysning som kan ha hatt betydning for avtalens inngåelse. 

Et annet aktuelt grunnlag kan være fkjl. § 15 andre ledd bokstav b), som gir uttrykk for en 

abstrakt mangelsvurdering. Her kan man først og fremst problematisere det forhold at 

fondet hadde så store driftsutgifter at det ble lite igjen til investorene. Faktum er imidlertid 

ikke klart med tanke på om dette var forhold som forelå allerede ved risikoens overgang, og 

sett i sammenheng med oppgavens samlede omfang er det kanskje ikke grunn til å ta opp 

denne bestemmelsen. 

Man kan også tenke seg en mangelsvurdering med utgangspunkt i fkjl. § 15 andre ledd 

bokstav c), knyttet til om investeringen var egnet for Peders formål: å investere pengene slik 

at de på best mulig måte sikret hans fremtid etter ulykken. Det som synes mest relevant her 

er vel at investeringsformålet tilsier en investering uten for høy risiko. Faktum gir ikke så mye 

grunnlag for å drøfte dette, utover at verdipapirene hadde sunket kraftig i verdi. Heller ikke 

denne bestemmelsen kan etter mitt syn forventes behandlet. 

Det mest aktuelle mangelsgrunnlaget synes å være fkjl. § 16 første ledd bokstav c), om at 

tingen har mangel dersom «den ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring 

eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene 

før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet». Det må 

legges til grunn at bestemmelsen vil omfatte både uriktige og villedende opplysninger. Her 

kan man igjen stille spørsmål ved betydningen av utsagnet om «utsikter til minimum 9 % 

avkastning». Vurderingen må dels bli den samme som i relasjon til § fkjl. 15 første ledd.  I 

tillegg fremkommer det av faktum at Finanstilsynet hadde funnet at måten omkostningene 

ble presentert på var egnet til å villede. Faktum gir her noe begrenset bidrag til å vurdere om 

opplysningsgivningen ville omfattes av bestemmelsen i fkjl. § 16 første ledd bokstav c). Ved 

forbrukerkjøp følger det av ordlyden i bestemmelsen at det er selger som må 

sannsynliggjøre at eventuelt uriktige opplysninger ikke har innvirket på kjøpet. Dersom man 

først finner at det foreligger opplysningssvikt i medhold av bestemmelsen, må man dermed 

kunne legge til grunn at innvirkningsvilkåret er oppfylt. 

Til sist kan man for så vidt gjelder den første investeringen (EI1) stille spørsmål ved om det 

foreligger brudd på opplysningsplikten etter fkjl. § 16 første ledd bokstav b), som fastsetter 

at tingen har mangel dersom «selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved 

tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn 

til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet».  Spørsmålet er 

om det forhold at Peder Ås ikke fikk prospektet før avtalen ble inngått, medfører brudd på 

opplysningsplikten. Faktum gir ikke nærmere opplysninger om prospektets innhold, men 

uten fare for spekulasjon i faktum må man vel kunne forutsette at prospektet ville gitt 

opplysninger som nyanserte utsagnet om utsikten til avkastning. Det kan umiddelbart synes 

problematisk å anse det som misligholdt opplysningsplikt i seg selv at prospektet ikke ble gitt 

Peder. På den andre siden kan man argumentere for at banken burde gitt opplysninger som 
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nyanserte utsagnet om utsikter til 9 % avkastning. For at fortielsen skal anses som mangel er 

det et vilkår at den «kan antas å ha virket inn på kjøpet». Et relevant moment ved denne 

vurderingen vil være at Peder fikk utlevert prospektet for EI2, uten at det avholdt han fra å 

inngå avtalen.  

Forutsatt at det foreligger mangel, kan heving skje dersom mangelen ikke er «uvesentlig». 

Lovens ordlyd avviker fra formuleringen i kjøpsloven og det fremgår også av lovens 

forarbeider at man tok sikte på å senke terskelen for heving i forbrukerkjøp. Kommer man 

først til at det foreligger mangel, kan man etter min mening forholdsvis raskt konkludere 

med at mangelen ikke er uvesentlig. 

Virkningen av heving 

Oppgavens faktum legger opp til at hevingsvirkningen også skal vurderes. Heving innebærer i 

utgangspunktet tilbakeføring av ytelsene, jf. fkjl. § 49 første ledd. Det kan her reises 

spørsmål ved hvilken betydning det får at andelene er solgt på det tidspunktet det kreves 

heving. Det følger av fkjl. § 50 første ledd at «Forbrukeren kan heve kjøpet eller kreve 

omlevering bare dersom tingen leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han 

eller hun mottok den.» Unntakene som oppstilles videre i bestemmelsen synes ikke å passe 

for vårt tilfelle. Resultatet synes dermed å bli at et eventuelt hevingskrav er tapt. 

Forsinkelsesrenter 

Forutsatt at hevingskravet er i behold følger det direkte av fkjl. § 50 andre ledd at: «Dersom 

selgeren skal betale kjøpesummen tilbake, plikter selgeren å betale renter etter lov 17. 

desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. fra den dag forbrukeren 

reklamerte på mangelen.» Alternativet i andre punktum er ikke aktuelt her. Peder har 

dermed krav på renter av kjøpesummen fra det tidspunktet han reklamerte. 

Spørsmålet om foreldelse av hevingskravet 

Utgangspunktet er foreldelsesloven (fel.) § 3 andre ledd som fastsetter at: «For krav som 

oppstår ved mislighold, regnes foreldelsesfristen fra den dag da misligholdet inntrer.» 

Misligholdet inntrer ved risikoens overgang, som er knyttet til leveringen. Etter rettspraksis 

må det anses avklart at foreldelsesfristen etter bestemmelsen begynner å løpe fra 

leveringen, uavhengig av når mangelen ble oppdaget, jf. bl.a. Rt. 2002 s. 696, Rt. 2006 s. 

1705 og Rt. 2007 s. 1236. Etter denne bestemmelsen vil altså kravet være foreldet. Det må 

imidlertid også tas stilling til om Peder Ås kan påberope seg tilleggsfristen i fel. § 10 som 

fastsetter at: «Dersom fordringshaveren ikke har gjort fordringen gjeldende fordi han 

manglet nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren, inntrer foreldelse tidligst 1 år 

etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap.» Hvis 

grunnlaget for hevingskravet er uriktige eller villedende opplysninger om avkastning på 

minimum 9 %, synes det tvilsomt om tilleggsfristen er aktuell, all den tid det fremgår at 

avkastningen bare hadde et snitt på 2 % fram til 2013.  Det kan muligens også argumenteres 
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for at Peder ikke fikk nødvendig kunnskap om fordringen før i 2013, i forbindelse med 

avisoppslag og Finanstilsynets undersøkelser. Her er det likevel et poeng at dette ikke gjaldt 

direkte de omstendigheter som vil stå mest sentralt som grunnlag for et mulig hevingskrav: 

den villedende opplysningen om utsikter til 9 % avkastning.  

Erstatningskrav grunnet i kontraktsrettslig mangel 

Er vilkårene for erstatning oppfylt? 

Et videre spørsmål er om Peder kan kreve erstatning av et beløp tilsvarende den 

avkastningen han ble forespeilet. Det følger av fkjl. § 33: at «forbrukeren kan kreve 

erstatning for tap han eller hun lider som følge av at tingen har en mangel». 

Erstatningsansvaret for mangler er objektivt. 

Dersom man legger til grunn at det var avtalt enn avkastning på 9 %, vil Peder ha krav på å 

bli stilt som om avtalen ble riktig oppfylt, slik at han kan kreve erstattet differansen mellom 

en avkastning på 9 % og den avkastningen han faktisk oppnådde. 

Dersom mangelsgrunnlaget er opplysningssvikt, er det spørsmål om hva som danner 

utgangspunktet for erstatningsutmålingen: Kan Peder kreve å bli stilt som om den uriktige 

opplysningen var riktig eller har han bare krav på å bli stilt som om den uriktige opplysningen 

ikke ble gitt? Mangelen er her i og for seg den uriktige eller villedende opplysningen. Hvis 

opplysningen ikke kan anses å gi uttrykk for en avtalt forpliktelse, synes det mest 

nærliggende å legge til grunn at Peder kun har krav på å bli stilt som om den uriktige 

opplysningen ikke ble gitt. 

Forsinkelsesrenter 

Peder kan kreve renter etter de alminnelige bestemmelsene i forsinkelsesrenteloven, slik at 

forsinkelsesrenter kan kreves 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skyldneren 

skriftlig påkrav med oppfordring om å betale, jf. forsinkelsesrenteloven § 2. 

Spørsmål om foreldelse av erstatningskravet 

Utgangspunktet vil også for erstatningskravet være fel. § 3 andre ledd, jf. rettsavgjørelsene 

som er gjengitt i forbindelse med spørsmål om foreldelse av hevingskravet. I avgjørelsene 

inntatt i Rt. 2000 s. 679 (Ideal-dommen) og Rt. 2002 s. 286 (KPMG-dommen) ble det for 

rådgivningsoppdrag lagt til grunn at foreldelsesfristen først begynte å løpe på det 

tidspunktet tapet som følge av den uaktsomme rådgivningen inntrådte. Investeringsavtalene 

inneholder for så vidt elementer av rådgivning. Det er like fullt tale om kjøpsavtaler, og det 

må kunne legges til grunn at «rådgivningsdommenes» anvendelsesområde må avgrenses til 

de rene rådgivningstilfeller (sml. Bergsåker s. 317-318). Dermed vil foreldelsesfristen også for 

erstatningskravet begynne å løpe ved avtalens inngåelse, slik at kravene ble foreldet i 2012. 

For så vidt gjelder vurderingen av tilleggsfrist etter fel. § 10, vil vurderingen etter min 

oppfatning bli den samme som for hevingskravet. 
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Ugyldighet etter avtaleloven § 33 

Er vilkårene for ugyldighet oppfylt? 

Bestemmelsen vil være et alternativt og eventuelt subsidiært grunnlag. I grove trekk blir det 

spørsmål om det ved avtaleinngåelsen forelå «omstendigheter» som banken kjente eller 

burde kjenne til, og som medfører at det vil stride mot redelighet og gjøre avtalen gjeldende. 

Bestemmelsen må ses i lys av den alminnelige lojalitetsplikten, som bl.a. er lagt til grunn i Rt. 

1984 s. 28 (Tromsø Sparebank). De aktuelle omstendigheter må knytte seg til forhold som 

forelå ved avtalens tilblivelse.  

Forholdene som er aktuelle å vurdere er opplysningene om utsikter til 9 % avkastning, som i 

alle fall må kunne karakteriseres som villedende. Et annet mulig relevant forhold er at 

banken hadde anbefalt investeringer som hadde gitt banken «best inntjening». Slik faktum 

er formulert, er det ikke opplagt at dette gjaldt de aktuelle investeringene, men det må vel 

gjerne kunne forutsettes. Det må også være forsvarlig å legge til grunn at opplysningen om 

at måten omkostningene var presentert på «kan være egnet til å villede kundene om de 

totale kostnader i investeringen», også gjaldt Peders investeringer.  I alle fall for EI1 må det 

kunne legges til grunn at banken burde forstå at opplysningsgivningen samlet sett var 

villedende. For EI2 kan det problematiseres om det får betydning at Peder fikk seg forelagt 

prospektet før avtaleinngåelsen. Her vil de synspunkter som er lagt til grunn i Røeggen-

dommen være relevante: Selv om kunden hadde fått et omfattende informasjonsmateriale, 

ble det lagt vekt på at den muntlige informasjonen samlet sett framstod som villedende.  

En del kan dermed tale for at avtalene er inngått i strid med redelighet og god tro. I alle fall 

når man ser redelighetskravet i lys av den alminnelige lojalitetsplikten som er utviklet 

gjennom rettspraksis, kan det argumenteres for at vilkåret er oppfylt.  

Det vil også være et vilkår at de aktuelle omstendighetene var motiverende for Peder. I lys av 

Rt. 2013 s. 612 vil det være tilstrekkelig at det er tale om forhold som typisk er egnet til å 

virke inn på avtaleinngåelsen. Her synes det forsvarlig å legge til grunn at den villedende 

informasjonen samlet sett var egnet til å virke inn.  

Virkningen av ugyldighet - restitusjonsoppgjøret 

Dersom man finner at avtalen er å anse som ugyldig, blir det spørsmål om innholdet i 

restitusjonsoppgjøret.  Utgangspunktet er også her at ytelsene skal tilbakeføres. Ved 

ugyldighet har man ingen regel om at restitusjon er utelukket fordi naturalytelsen ikke kan 

tilbakeleveres. Her må det legges til grunn at restitusjon kan skje ved at Peder tilbakebetaler 

verdien av aksjene. 

Forsinkelsesrenter 

Når det gjelder spørsmål om forsinkelsesrenter har man ingen særskilt hjemmel for 

forsinkelsesrenter for slike restitusjonskrav. Det kan spørres om det er grunnlag for analogi 
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fra de kjøpsrettslige bestemmelsene. Disse bestemmelsene har imidlertid en positivrettslig 

karakter, og det er neppe grunnlag for analogi. Siden faktum bruker terminologien 

forsinkelsesrenter, forstår jeg det slik at det ikke er tenkt problematisert om det eventuelt er 

grunnlag for å tilkjenne avsavnsrenter på ulovfestet grunnlag. Peder vil dermed være henvist 

til å kreve renter etter de alminnelige bestemmelsene i forsinkelsesrenteloven, slik at 

forsinkelsesrenter kan kreves 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skyldneren 

skriftlig påkrav med oppfordring om å betale, jf. forsinkelsesrenteloven § 2. 

Er et eventuelt restitusjonskrav foreldet? 

Ved tilbakeføring som følge av ugyldighet synes det alminnelige utgangspunktet å være at 

tilbakesøkingskravet ikke er gjenstand for foreldelse. Grunnlaget er da at man er utenfor 

foreldelseslovens anvendelsesområde ved at det ikke er tale om en «fordring», jf. fel. § 1, 

men et vindikasjonskrav, jf. for så vidt Rt. 2012 s. 506, som direkte gjaldt et 

tilbakesøkingskrav grunnet i ugyldighet på grunnlag av manglende rettslig handleevne som 

ugyldighetsgrunn. Når det er spørsmål om et restitusjonskrav knyttet til penger, kan man 

likevel argumentere for at man er innenfor lovens område når pengene ikke lenger kan 

individualiseres: Synspunktet er at man da ikke lenger har et vindikasjonskrav, men en 

obligatorisk fordring som faller innenfor lovens anvendelsesområde. Legges denne løsning til 

grunn vil foreldelsesfristens start måtte fastlegges med utgangspunkt i fel. § 1 nr. 1 om at  

«[f]oreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få 

oppfyllelse.» Foreldelsesfristen løper da fra avtalens inngåelse. Når det gjelder spørsmålet 

om tilleggsfrist etter fel. § 10, synes vurderingen å bli sammenfallende med det som legges 

til grunn for hevingskravet. 

Erstatningsspørsmålet 

Er vilkårene for erstatning oppfylt? 

Ved ugyldighet er utgangspunktet at erstatning kan kreves hvis løftemottaker har opptrådt 

uaktsomt. Dersom det foreligger ansvarsgrunnlag, hvilket det vel gjør her, vil løftegiver 

kunne kreve erstatning for den negative kontraktsinteressen. Han kan altså kreve å bli stilt 

som om avtalen ikke ble inngått. Med dette utgangspunktet vil Peder ikke kunne kreve 

erstatning for den avkastningen han ble forespeilet. 

Er et mulig erstatningskrav foreldet? 

Det er her tale om erstatning utenfor kontrakt og foreldelsefristens utgangspunkt synes å 

være fel. § 9, som fastsetter at foreldelse inntrer tre år «etter den dag da skadelidte fikk eller 

burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige». Det kan 

problematiseres om kravets likhet med kontraktuelle krav tilsier at foreldelsesfristen skal 

følge den alminnelige bestemmelsen i § 3 nr.1. (Se Skag, Starttidspunktet for 

foreldelsesfrister, s. 398-399, med videre henvisninger). Det må likevel være forsvarlig å ta 

loven på ordet, slik at foreldelsesspørsmålet løses med utgangspunkt i fel. § 9. En vurdering 



7 
 

etter denne bestemmelsen synes langt på vei å bli sammenfallende med vurderingen av 

tilleggsfrist etter fel. § 10.  Hvis man legger til grunn at kunnskap om lav avkastning er det 

sentrale, blir det noe uklart når foreldelsesfristen begynte å løpe. Legger man til grunn 2013, 

vil et mulig erstatningskrav ikke være foreldet. 

Ugyldighet etter avtaleloven § 36 

Ved urimelighetsvurderingen etter avtaleloven § 36 vil de tre høyesterettsavgjørelsene om 

kjøp av finansielle instrumenter i hhv. Rt. 2012 s. 355 (Lognvik), Rt. 2012 s. 1926 (Fokus 

Bank) og Rt. 2013 s. 388 (Røeggen) være sentrale. En forskjell fra oppgavens faktum og 

Røeggen- og Lognvik-dommen er at det her ikke er tale om en lånefinansiert investering. 

Foruten de nevnte avgjørelser kan det selvsagt være relevant å trekke inn andre avgjørelser 

som omhandler avtl. § 36. 

I tråd med Høyesteretts argumentasjon i saker gjeldende avtl. § 36, kan man gjerne ta 

utgangspunkt i en mer generell presentasjon av avtl. § 36, men uten at dette bør tværes ut.  

Sentralt er likevel de presiseringer som gjøres i Røeggen-dommen om at vurderingen må ta 

utgangspunkt i at investorens rolle som forbruker. Etter en redegjørelse for 

forbrukeravtaledirektivet (1993/13) uttaler førstvoterende at: 

«Jeg vil imidlertid føye til at direktivet må ses som uttrykk for et generelt syn om at forbrukere i møte med 

profesjonelle aktører har et særlig vern. Den betydelige tyngde forbrukerperspektivet har fått, må reflekteres i 

den konkrete rimelighetsvurderingen» (avsn. 61). 

Det kan også være et poeng å få fram, som det ble presisert i Røeggen-dommen, at det ikke i 

seg selv er avgjørende at en investering faktisk har falt dårlig ut. Saksforholdet i vår sak ligger 

likevel noe annerledes an, ved at en del av problemstillingen kan knyttes til om Peder hadde 

en mer eller mindre berettiget forventning om avkastning på 9 %. 

I Røeggen-dommen oppstiller førstvoterende også mer generelle krav til finansinstitusjonens 

opplysningsgivning ved salg av finansielle instrumenter til forbrukere: 

«Røeggen var en ikke-profesjonell investor. Det var banken som tok kontakt med ham og foreslo investering i 

produktene. Bankens informasjonsplikt må da - også i 2000 - bedømmes strengt. Det innebærer ikke et krav om 

at alle tenkelige situasjoner skal beskrives. Men ved salg av risikopregede og komplekse produkter til ikke-

profesjonelle investorer, må banken forsikre seg om at kunden forstår innholdet i den handelen han begir seg 

inn på, og ikke gi misvisende eller feilaktige opplysninger om viktige forhold av betydning for 

investeringsbeslutningen (avsn. 125)» 

I avsnitt 128 presiseres det at banken også i oppgangstider hadde  

«(…) et ansvar for å gi riktig, nøktern og realistisk informasjon når den inngår avtaler med småsparere og 

uerfarne investorer. Banken burde, som profesjonell part, i større grad ha fremhevet at en fortsatt ubrutt og 

sterk vekst i aksjemarkedet var et usikkert scenario, og ikke nøyd seg med å bemerke dette i liten skrift i 

prospektet. Dessuten burde banken - ved markedsføring av kompliserte produkter som dette - ha forklart 

risikoen ved produktene og konsekvensene av lånefinansiering på en måte som var tilpasset ikke-profesjonelle 

investorer.» 



8 
 

I Røeggen-saken brukes bestemmelsen i den dagjeldende vphl. § 9-2 om «god 

forretningsskikk» som en målestokk ved vurderingen. Det kan være et poeng å få fram at 

bestemmelsen er relevant, men samtidig kan det ikke forventes at studentene har noe 

grunnlag for å foreta en mer selvstendig tolking med tanke på hva som kan utledes fra kravet 

om «god forretningsskikk» i verdipapirrettslig sammenheng. 

Ut fra faktum må det legges til grunn at investeringen skjer etter bankens initiativ, slik at det 

stilles trenge krav til informasjonsplikten.  I lys av forutgående drøftelser må det kunne 

legges til grunn at banken har gitt villedende opplysninger om utsiktene til avkastning. Med 

førstvoterendes formuleringer i Røeggen-dommen kan man si at banken gav «et fortegnet 

bilde av utsiktene til fortjeneste på investeringene» (avsnitt 129).  

I Røeggen-dommen bygget resultatet både på manglende informasjon og positivt uriktige 

opplysninger (feil i tallmaterialet), som samlet sett ble ansett som villedende, jf. særlig 

avsnitt 129: 

Når materialet Røeggen fikk som grunnlag for sin investeringsbeslutning, i tillegg inneholdt direkte misvisende 

opplysninger om vesentlige parametere, må det samlet få konsekvenser for avtalenes gyldighet. De viktigste av 

disse var uriktig angivelse av «break even» og uriktige opplysninger om avkastningspotensialet ved moderat 

stigning i indeksene. Feilene ga sammen med bankens ensidige bilde av fortjenestemulighetene i sum et 

fortegnet bilde av utsiktene til fortjeneste på investeringen i aksjeindeksobligasjonene. Med en mer nøktern 

tone fra bankens side - og med korrekte opplysninger om avkastningspotensialet ved lånefinansiering - antar 

jeg at Røeggen ville avstått fra investeringen. Når grunnleggende forutsetninger for investeringen - som banken 

har hatt herredømme over - på denne måten har sviktet, må avtalene settes til side etter avtaleloven § 36.  

Dommen kan leses slik at positivt uriktige opplysninger var et nødvendig element for at man 

konkluderte med at urimelighetsvilkåret var oppfylt. Alt etter hvordan man tolker utsagnet 

om «utsikter til minimum 9 % avkastning», kan man forstå det enten som en uriktig eller 

som en villedende opplysning. Hvilken karakteristikk man setter på utsagnet kan imidlertid 

ikke være avgjørende ved urimelighetsvurderingen. Sammenlignet med i Røeggen-dommen, 

som bl.a. gjaldt at risikoen skulle vært tydeligere presentert, var opplysningen mer spesifikk: 

Den kunne gi en forventning om avkastning på 9 %. 

I forlengelsen av dette må det spørres hvilket selvstendig ansvar Peder selv hadde for å sette 

seg inn i investeringen. Det alminnelige avtalerettslige utgangspunktet er at enhver har 

ansvar for eget beslutningsgrunnlag. i Fokus Bank-dommen uttales det at: 

Når det gjelder kundenes innsikt, viser jeg til den nevnte kommentarutgaven til 

verdipapirhandelloven side 690-691, hvor det heter at «[v]erdipapirforetaket må kunne legge til 

grunn at enkelte temmelig grunnleggende forhold er kjent for kunden, og at opplysninger om slike 

forhold ikke utgjør 'nødvendige opplysninger'». Dette mener jeg må være et riktig utgangspunkt. 

Men det må selvsagt gjøres unntak der verdipapirforetaket bør forstå at kunden mangler kjennskap 

til slike grunnleggende forhold. (avsn 58). 

I Lognvik-dommen uttales at: 
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Lagmannsretten har fremhevet at en investor i kapitalmarkedet i utgangspunktet har risikoen for sin egen 

investeringsbeslutning, men at dette utgangspunktet forlates der det er kvalifiserte mangler ved den 

informasjon tilbyder har gitt investor, og investor har basert sin investeringsbeslutning på denne (avsn. 68). 

I Røeggen-dommen trer ansvaret for eget beslutningsgrunnlag mer i bakgrunnen.  Men selv 

om det oppstilles en streng opplysningsplikt, kan man ikke legge til grunn at forbrukeren er 

helt uten ansvar for eget beslutningsgrunnlag. På den bakgrunn kan det spørres hvilken 

betydning det har at banken ikke gav Peder prospektet til EI1. Her kan det få betydning 

hvordan man vurderer bankens utsagn om utsikter til avkastning.  I den utstrekning det 

legges til grunn at Peder hadde en berettiget forventning om minimumsavkastning hadde 

han ikke neon sterk oppfordring til å be om prospekt. I Røeggen-dommen ble det for øvrig 

ikke tillagt noen avgjørende betydning at noe av den misvisende informasjonen ville blitt 

korrigert av det skriftlige informasjonsgrunnlaget. 

Man kan også spørre hvilken betydning det hadde at Peders sønn, som var siviløkonom 

hadde lest prospektet til EI2. Noen avgjørende betydning kan det neppe tillegges, så lenge 

han ikke har hatt noen mer formell rolle i forbindelse med avtaleinngåelsen. 

Et annet aspekt ved urimelighetsvurderingen er at Finanstilsynet hadde lagt til grunn at 

omkostningene ved investeringene ikke var tydelig nok kommunisert. Også dette vil være 

opplysninger av betydning for å forstå den investeringen man går innpå, og må anses 

relevant ved den samlede urimelighetsvurderingen. 

Et ytterligere moment var det forhold at fondet hadde unødvendig store driftsutgifter, noe 

som gikk på bekostning av investorenes avkastning. Ut fra faktum er det ikke presisert at 

dette var forhold som forelå allerede ved avtalens inngåelse.  

Av betydning er også opplysningen om at bankene hadde ivaretatt egeninteressen i best 

mulig inntjening på bekostning av kundene. Denne typen betraktninger er ikke særskilt 

fremhevet i Røeggen-dommen, men var ett av flere argumenter i mindretallets vurdering i 

Lognvik-saken, jf. avsnitt 162: 

«Slik indeksobligasjonslånet er konstruert i denne saken, er det mitt syn at Storebrand i første rekke har 

prioritert egne interesser. Produktet er allerede i utgangspunktet en kunstig konstruksjon, og det er dårlig 

tilpasset lånefinansiering. Kostnadsstrukturen gjør produktet attraktivt fra bankens ståsted, mens det for 

investorene innebærer betydelige tilleggskostnader i forhold til kjøp av den delen av pakken som kunne 

generere positiv avkastning.» 

Når det gjelder spørsmålet om hvilken betydning manglene ved avtaleinngåelsen har hatt for 

avtaleslutningen, vil Røeggen-dommen kunne være retningsgivende. Førstvoterende uttaler 

at: 

Med en mer nøktern tone fra bankens side - og med korrekte opplysninger om avkastningspotensialet ved 

lånefinansiering - antar jeg at Røeggen ville avstått fra investeringen. Når grunnleggende forutsetninger for 

investeringen - som banken har hatt herredømme over - på denne måten har sviktet, må avtalene settes til side 

etter avtaleloven § 36.  
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Virkningen av eventuell ugyldighet 

Kommer man først til at urimelighetsvilkåret er oppfylt, bør det antakelig i tråd med 

Røeggen-dommen legges til grunn at resultatet er total ugyldighet. Førstvoterende uttaler 

om dette spørsmålet (avsnitt 130) at: 

 «Det følger av avtaleloven § 36 at rettsvirkningen av at det vil virke urimelig eller stride mot god 

forretningsskikk å gjøre avtalen gjeldende, er at avtalen «helt eller delvis settes til side eller endres». Banken 

har anført at det bare kan være aktuelt med en delvis revisjon for å gjenopprette balansen i avtaleforholdet og 

har videre pekt på at bankens ytelse allerede er levert og ikke kan tilbakeføres. Jeg har kommet til at 

rettsvirkningen i vår sak må bli at avtalene settes til side i sin helhet. Avgjørende i så måte er at jeg har lagt til 

grunn at Røeggen ikke ville ha inngått avtalene om han hadde fått tilstrekkelig nøktern og korrekt informasjon 

om avtaleforholdet. Resultatet må da bli at avtalene settes til side, og at Røeggen får tilbakeført sin del av 

ytelsen, det vil si det beløp han innbetalte banken i løpet av avtalenes løpetid. Beløpet er av partene beregnet 

til 230 000 kroner.» 

Virkningen blir da sammenfallende med ugyldighet etter avtl. § 33. 

Erstatning, forsinkelsesrenter og foreldelse 

Spørsmålet om erstatning, forsinkelsesrenter og foreldelse bør vurderes på samme måte 

som ved ugyldighet etter avtl. § 33, all den tid avtaleloven § 36 i denne sammenheng gis 

funksjon som en ugyldighetsregel. 

Noen avsluttende merknader: 

Oppgaven må etter min oppfatning betraktes som relativt krevende. Selv om de 

kjøpsrettslige mangelsvurderingene må anses som kjent område, kan det være utfordrende 

å anvende bestemmelsene på verdipapirer, både på grunn av kontraktsgjenstandens egenart 

og fordi det er begrenset med rettspraksis som kaster lys over spørsmålet. I lys av 

rettskildematerialet må det være forsvarlig å legge noe større vekt på avtaleloven § 36 enn § 

33. Det kan forsvares også ut fra at avtl. § 36 er den bestemmelsen som har et mest 

vidtrekkende anvendelsesområde. Jeg oppfatter ikke faktum slik at de sentrale spørsmålene 

om heving eller ugyldighet har klare konklusjoner. Prestasjonene må derfor først og fremst 

vurderes i lys av evnen til å bruke relevant rettskildemateriale og til å identifisere og 

formulere de kryssende argumentene. Jeg har forstått det slik at Fokus Bank- og Lognvik-

dommen er inntatt i domssamling som er lovlig hjelpemiddel for eksamen. For oppgaven er 

kanskje Røeggen-dommen den aller mest sentrale, og det må forventes at studentene har 

gode kunnskaper også om denne dommen. Det må likevel tas i betraktning at studentene 

ikke har dommen direkte tilgjengelig. Også de øvrige problemstillingene åpner for enkelte 

spørsmål som kan behandles nokså dyptgående. Oppgaven synes likevel å ha et relativt stort 

omfang, noe som må ha betydning for hvilke krav som stilles. 

 

Hilde Hauge 


