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Agenda
• Handlingsrommet fra aksjeloven til straffeloven

• Oppbudsplikten

• Drift av underfinansiert selskap – insolvensen truer

• Nærmere om styrets ansvar og handlingsrom ved fare for 
insolvens

• Styrets ansvar overfor den enkelte medkontrahent

• Oppsummering



1. Handlingsrommet
fra aksjeloven
til straffeloven



1.1 Handlingsrommet – Rettslige utgangspunkter

Insolvens

”Uforsvarlig 
egenkapital og 

likviditet”

Økonomiske 
problemer

Normal drift

Asl. §§ 6-12 og 6-13

Asl. §§ 3-4 og 3-5

Strl. kap. 31

Ansvarssituasjoner

Handlingsrommet

Asl. § 6-18

Kkl. § 61



1.2 Styrets kontroll
"Hvilket omfang plikten til å holde 
seg orientert vil ha, avhenger av 
omstendighetene. Det kan derfor i en 
vanskelig økonomisk situasjon for 
selskapet bli stilt helt andre krav til 
styret enn i en mer normalisert 
situasjon, ikke minst av hensyn til 
kreditorenes interesse."

NOU 1996:3 Ny aksjelovgivning, s. 137

• Asl. § 6-12 (3)
• "Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske 

stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og 
formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll"

• Asl. § 6-13 (1)
• "Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og 

selskapets virksomhet for øvrig."

• Kravet til styrets kontroll skjerpes i økonomisk 
krevende tider



1.2 Styrets kontroll
• Daglig leder skal minst hver fjerde måned

i AS gi styret "underretning om selskapets 
virksomhet, stilling og resultatutvikling"
(asl. § 6-15 (1))
• I ASA underretningsplikt minst hver måned (asal. §6-15 (1))

• Både styret og det enkelte styremedlem har 
ubetinget rett til å få informasjon når det 
kreves, jf. asl. § 6-15 (2)



1.2 Styrets kontroll
• Styret og det enkelte styremedlem kan kreve 

at det iverksettes undersøkelser, jf. asl.
§ 6-12 (4)

• Strenge krav til oppfyllelse av kontrollplikten
• Viktig å dokumentere styrets oppfyllelse av kontrollplikten i 

styrereferat

• TBERG-2015-69325 (RXT – Forlikt)

• LB-2016-12248

• Styret må kontrollere, dokumentere og 
instruere



1.3 Handleplikten
• Asl. § 3-4

Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet
• "Selskapet skal til enhver tid ha en [reell] egenkapital og en 

likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av 
virksomheten i selskapet"

• Asl. § 3-5
Handleplikt ved tap av egenkapital
• "Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut 

fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal 
styret straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid 
innkalle generalforsamlingen og gi den en redegjørelse for 
selskapets økonomiske stilling. Dersom selskapet ikke har en 
forsvarlig egenkapital i samsvar med § 3-4, skal styret på 
generalforsamlingen foreslå tiltak for å rette på dette.

• Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som nevnt i 
første ledd tredje punktum, eller slike tiltak ikke lar seg 
gjennomføre, skal det foreslå selskapet oppløst."

• Asl. 6-18
• Konkursbegjæring på vegne av selskapet kan bare fremsettes av 

styret



1.4 Styreansvar
– Straff og erstatning
• Strl. § 407

Unnlatelse av å begjære gjeldsforhandling 
eller oppbud
• "Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes en 

insolvent skyldner som forsettlig eller grovt 
uaktsomt unnlater å begjære åpning av gjeldsforhandling 
etter konkursloven eller konkurs, dersom

(a) unnlatelsen medfører at en disposisjon eller et 
utlegg ikke kan omstøtes, og dette forringer 
fordringshavernes dekningsutsikt betydelig, eller

(b) skyldnerens næringsvirksomhet klart går med tap, og 
skyldneren må innse at han ikke vil kunne gi 
fordringshaverne oppgjør innen rimelig tid.

Unnlatelse av å begjære gjeldsforhandling eller konkurs er 
likevel straffri dersom skyldneren har opptrådt i forståelse 
med fordringshavere som representerer en vesentlig del av 
fordringsmassen med hensyn til beløp og antall."



1.4 Styreansvar
– Straff og erstatning
• Asl. § 17-1

Erstatningsansvar
• "(1) Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at … 

styremedlem… erstatter skade som de [=han/hun] i den 
nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt 
vedkommende."

• Den som har ivaretatt sitt styreverv på en samvittighetsfull 
og skikkelig måte, blir normalt ikke erstatningsansvarlig selv 
om noen har tapt på selskapets disposisjoner.



1.5 Styreansvar
– Straff og erstatning
• Utgangspunktet

• Styrets medlemmer kan bli erstatningsansvarlig for et 
økonomisk tap som er en tilstrekkelig nærliggende følge av 
styremedlemmets uaktsomme handling eller unnlatelse

• Individuelt ansvar for hvert enkelt styremedlem

• Det er tale om et handlingsansvar ikke et 
resultatansvar

• Nygaard: "Skade og ansvar",  6. utg., 2007, s. 174

• Overfor hvem kan styremedlemmene bli ansvarlig?
• Ansvar overfor aksjonær

• Ansvar overfor selskapet (konkursboet)

• Ansvar for tredjeperson

• Kontraktsparter, banker, offentlige myndigheter, andre

• LB-2016-86434 ("Thule")



2. Oppbudsplikten



2.1 Hjemmel
• Ingen konkret lovbestemmelse

• Plikten følger indirekte av asl. § 3-5, jf. § 17-1, kkl. § 61,
strl. § 407 og av "skjæringstidspunktet" for når styret har en 
erstatningssanksjonert plikt til å begjære oppbud

• Strl. § 407 om unnlatelse av å begjære 
gjeldsforhandling eller oppbud gir veiledning
• "…skyldnerens næringsvirksomhet klart går med tap, og 

skyldneren må innse at han ikke vil kunne gi 
fordringshaverne oppgjør innen rimelig tid"

• Det vil ikke nødvendigvis være erstatnings-
betingende å unnlate og begjære oppbud hos 
en insolvent skyldner dersom skyldnerens 
næringsvirksomhet ikke lenger klart går med 
tap. Driften kan være stabilisert og det er 
snakk om tilførsel av ny kapital for fortsatt drift.



2.2 Insolvenskriteriet
• Kkl. § 61

• "Skyldneren er insolvent når denne ikke kan oppfylle sine 
forpliktelser etter hvert som de forfaller, medmindre 
betalingsudyktigheten må antas å være forbigående. 
Insolvens foreligger likevel ikke når skyldnerens eiendeler og 
inntekter tilsammen antas å kunne gi full dekning for 
skyldnerens forpliktelser, selv om oppfyllelsen av 
forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved 
salg av eiendelene."

"Likviditetsvurderingen vil i mange 
tilfeller munne ut i et skjønn over 
debitorbedriftens muligheter for å 
overleve økonomisk.  I betraktning av 
de uopprettelige skader som en 
ubegrunnet konkurs kan medføre, 
bør skjønnet slå nokså klart ut i 
negativ retning før man statuerer 
insolvens."

Brækhus



2.2 Insolvenskriteriet
• Definisjonen i kkl. § 61 faller i to ledd, 

spørsmålet om debitors likviditet/betalings-
udyktighet og spørsmålet om insuffisiens eller 
underbalanse

• Insuffisiens foreligger hvor debitors 
forpliktelser overstiger verdiene av hans 
eiendeler selv om salg må søkes over noe tid

• Likviditet er et spørsmål om skyldner kan 
oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de 
forfaller

• Løvold: "Brækhus' Omsetning og kredit 1",
2015, s. 171

• HR-2017-2375A ("Ulvesund")

"Spørsmål om debitor "kan oppfylle 
sine forpliktelser etter hvert som de 
forfaller" må da besvares utfra om de 
likvider som han disponerer med 
tillegg av de likvider han i fremtiden 
antas å ville få tilgang til er 
tilstrekkelig til å dekke hans allerede 
forfalte forpliktelser samt hans øvrige 
forpliktelser etter hvert som disse 
forfaller til betaling"

"Ulvesund" (30)



2.3 Kan aksept fra kreditorene
frita styret fra oppbudsplikt og 
erstatningsansvar
• Tja, hva med nye kreditorer eller økning av 

underbalansen ved reduksjon av eiendeler

• Styret må vise forsvarlig forretningsmessige 
argumenter for at illikviditet eller insolvens er 
forbigående

• Gjennomgåelsen av oppbudsplikten viser at 
styreansvar ikke er en nødvendig eller absolutt 
følge av at selskapet er insolvent



– insolvensen truer

3. Drift av 
underfinansiert 
selskap



Styrets situasjon



3.1 Rammer for drift når insolvens truer

Teori

• Asl. §§ 3-4 og 3-5
(Forsvarlig EK og likviditet)

• Strl. §§ 401 – 409 
(Kreditorvern)

• Deknl. kap. 5 
(Omstøtelse)

• Culpanormen
(Erstatning)

Praksis

• Søk ly i tide  (oppbud)

• Del likt (ingen forfordeling)

• Unngå bedrag (ny kreditt/ 
enkeltkreditorer)



3.2 Når må styret innstille 
virksomheten for å unngå ansvar?

"Som en oppsummering kan fastslås 
at styret får en skjerpet aktsomhets-
plikt til å følge selskapets utvikling 
dersom det går dårlig, og i enda 
større utstrekning når selskapet er 
insolvent. Oppbudsplikten inntrer 
likevel ikke automatisk når 
insolvensen er et faktum. Visse 
tilleggsvilkår må være tilfredsstilt, 
men styrets handlefrihet er meget 
begrenset."

Normann, s. 502

• Må vurderes i det konkrete tilfellet

• Strl. § 407

• Ingen klar autoritativ dom som holder styret 
ansvarlig bare som følge av brudd på
asl. §§ 3-4 og 3-5. Insolvens er gjerne bevist.

• Tradisjonell lære er at driften kan opprettholdes til 
tross for insolvens dersom det foreligger en 
realistisk plan nedfelt i konkrete tiltak som vil lede 
til at selskapet igjen blir solvent innen rimelig tid.

• Under særlige omstendigheter er det holdepunkter 
for at domstolen ikke vil statuere ansvar dersom
fortsatt drift ikke i nevneverdig grad har økt tapet 
for kreditorfellesskapet.



4. Nærmere om 
styrets ansvar og 
handlingsrom ved 
fare for insolvens



4.1 Utgangspunktet
• Ikke enhver feilvurdering eller kritikkverdig 

opptreden medfører erstatningsansvar 
• LB-1995-3002: "Det er den normalt forstandige handlemåte 

for et styremedlem som danner utgangspunktet for 
fastleggelsen av aktsomhetsnormen."

• Aarbakke m.fl. s. 933: At forhold som i ettertid fremstår som 
et utslag av en feilvurdering, hører til den risiko som 
virksomhetsutøvelse innebærer. For at ansvarsgrunnlag skal 
foreligge, "må tillitsmennene derfor ha begått feil som går ut 
over det å ta forretningsmessige risiki"

• Rt-1991-119 "Normount"



4.2 Forvaltningen av selskapets 
anliggender
• Forretningsmessige vurderinger

• Rt-1991-119: "Vel kan man si at styremedlemmene handlet 
ut fra en noe høy grad av optimisme. Det må likevel sies å 
ligge en normal forretningsmessig vurdering til grunn for 
deres disposisjoner"

• Lå det en normal forretningsmessig vurdering 
til grunn?
• LB-2016-12248: "B og A har forklart at [selskapet] lå an til å 

få flere store kunder og at dette ga grunnlag for optimisme. 
Samtidig var det C som hadde kontakten med disse 
kundene, og ingen andre overtok arbeidet etter at C ble 
sykmeldt høsten 2011. B og A har forklart at de ikke så noen 
dokumentasjon fra arbeidet med å skaffe kunder, og for 
lagmannsretten framstår det som høyst uklart om bindende 
avtaler var inngått og hvor store inntekter eventuelle avtaler 
ville kunne generere."



5. Styrets ansvar 
overfor den enkelte 
medkontrahent



5.1 Avveining av forskjellige 
interesser
• Forarbeidene til lov nr. 88/2006 (Ot.prp. nr. 55 

(2005-2006)
• Departementets oppfatning

"Etter departementets oppfatning vil det normalt ikke utløse 
erstatningsansvar dersom et styremedlem mv. i et 
aksjeselskap eller allmennaksjeselskap treffer (eller medvirker 
til … ) beslutninger som tar sikte på å opprettholde driften og 
arbeidsplassene, selv om en eventuell nedleggelse og 
oppløsning ville ha gitt aksjeeierne en større økonomisk 
gevinst. Annerledes vil situasjonen kunne være der 
beslutningen i realiteten vil innebære at en tapsbringende 
virksomhet opprettholdes for kreditorenes regning."

• Praktiske implikasjoner
• Grensen for når styrevedtak "bare" truer aksjonærenes 

interesser og når også kreditorenes interesser trues, er i 
praksis umulig å styre etter

• Går grensen ved kravet om forsvarlig egenkapital og 
likviditet, jf. asl. § 3-4?

• Bør styrene "alltid" begrunne sine risikable vedtak i hensynet til 
å bevare arbeidsplasser?

• Sammenlign kkl. § 119, annet ledd – kreditorenes interesser 
kommer først



5.2 Nærmere om
HR-2017-2375-A ("Ulvesund")
• Saken dreide seg om en underleverandør til et skipsverft 

som hadde levert og installert utstyr på kreditt frem til 
verftet gikk konkurs. Erstatningskravet mot verftets daglige 
leder, jf. asl. § 17-1 førte frem. Høyesterett uttalte at det 
følger av det alminnelige ulovfestede kravet om aktsomhet 
og lojalitet mellom kontraktsparter at et insolvent selskap 
som mottar nye leveranser på kreditt forventes å gjøre 
medkontrahenten oppmerksom på det, dersom det har 
inntrådt en svikt i selskapets økonomi som innebærer at 
de ikke regner med å kunne gjøre opp for de nye 
leveransene ved forfall.

• Selv om daglig leder kom i ansvar, er dommen mer 
interessant for sitt omfattende obiter dictum om 
styreansvar generelt

• "(37) Ledelsen i aksjeselskap som kommer i økonomiske 
vanskeligheter settes lett under et krysspress: Hensynet til 
kreditorene kan tilsi at ledelsen kaster kortene for å 
avverge ytterligere tap. For aksjeeierne, ansatte, 
samarbeidspartnere, lokalsamfunnet og 
samfunnsøkonomien, vil det imidlertid kunne være om å 
gjøre at ledelsen kan fortsette å arbeide for å få bedriften 
over kneiken og sikre fortsatt drift. Løser det seg, vil dette 
også komme kreditorfellesskapet til gode."



5.3 Nærmere om
HR-2017-2375-A ("Ulvesund")
• "(38) De kryssende interessene her tilsier at det ikke 

gjelder et én til én forhold mellom selskapets 
kontraktsrettslige informasjonsplikt og ledelsens 
personlige ansvar overfor den kreditoren som måtte 
lide et tap som følge av at selskapets informasjonsplikt 
ikke er etterlevd. Kravene til forsvarlig handlemåte må 
avstemmes mot den vanskelige situasjonen som 
ledelsen befinner seg i når det drar seg til økonomisk 
for selskapet, og til at ledelsen forventes å foreta 
balanserte avveininger og valg."

• "(39) Det jeg her har trukket frem har betydning på tre 
plan som i alt medfører at det personlige ansvaret for 
ledelsen etter aksjeloven §17-1 for kreditortap som 
følge av unnlatt varsling, ikke nødvendigvis rekker like 
langt som den kontraktsrettslige varslingsplikten for 
selskapet. Jeg har hele tiden de løpende 
kontraktsforholdene i tankene."

• Kontraktsrettslig ansvar for selskapet

• Lojalitetsplikten i kontraktsforhold



5.4 Ansvar ved overtredelse av 
varslingsplikten?
• Aktsomhetsnormen bør gi ledelsen et

visst strategisk arbeidsrom

• Asl. § 17-1 må praktiseres på en måte som gir 
selskapsledelsen en rimelig grad av forutsig-
barhet. Insolvens er et innarbeidet og nokså 
avklart kriterium og egnet som utgangspunkt 
for varslingsplikten

• En ledelse som etter "et forsvarlig avklart 
grunnlag" bygger på at selskapet er solvent, vil 
normalt ikke bli pålagt personlig ansvar selv 
om det i ettertid skulle vise seg at insolvensen 
allerede var inntruffet

"(40) … gi ledelsen et visst strategisk 
arbeidsrom utover det den kontraktsrettslige 
lojalitetsplikten isolert betraktet kan tilsi, også 
til å arbeide for å redde virksomheten "i det 
stille"

(41) … Aktsomhetsnormen for så vidt gjelder 
det tapet som en kreditor måtte lide fordi han 
ikke blir varslet om sviktende økonomi i 
selskapet, bør altså kunne presiseres slik at 
det ikke – iallfall ikke under ordinære forhold –
vil være aktuelt med personlig ansvar så lenge 
ledelsen på et forsvarlig avklart grunnlag 
bygget på at selskapet var solvent."

HR-2017-2375-A ("Ulvesund")



5.5 Ansvar ved overtredelse av 
varslingsplikten?
• Selv om et selskap er insolvent, bør ledelsen 

ikke pålegges ansvar hvis det var "(42) … et 
realistisk håp om å kunne redde selskapet fra 
konkurs, selskapets ledelse arbeidet aktivt og 
lojalt med dette og kastet kortene innen rimelig 
tid"

• Jf. aktsomhetsnormen i forbindelse med 
styrets plikt til å begjære oppbud f.eks. hvor 
skyldneren må innse at han ikke vil kunne gi 
fordringshaverne oppgjør innen rimelig tid

• Gir sammenheng i den etablerte 
aktsomhetsnormen i § 17-1 vedrørende styrets 
plikt til å begjære oppbud og normen for 
ansvar for ikke å ha varslet kreditorene om 
økonomisk svikt



6. Oppsummering



6. Oppsummering
• Det har vært et økende antall saker om 

styreansvar de senere årene, med særlig ansvar 
overfor medkontrahenter

• Domfellelsesgraden er høy, ca. 50% i lagmanns-
rettene

• I "Ulvesund"-dommen presiserer Høyesterett 
aktsomhetsnormen i § 17-1 for styrets plikt til å 
begjære oppbud

• "Ulvesund"-dommen gir anvisning på et ganske 
vidt områelsesrom for styret så lenge styrets 
forretningsmessige skjønn er forsvarlig

• Dette områelsesrommet gjelder også 
varslingsplikten til medkontrahenter i løpende 
kontraktsforhold

• Kravet til lojalitet står sterkt overfor 
medkontrahenter ved inngåelse av nye kontrakter



Takk for oppmerksomheten!

Leif Petter Madsen

Advokat/partner
lpm@wr.no
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