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«It is said that the world is in a state of bankruptcy, that the world owes the 

world more than the world can pay.» 

– Ralph Waldo Emerson 
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1 Innledning 

1.1 En praktisk introduksjon 

En fysisk eller juridisk person ønsker å få kreditt (lån) i en bank. Banken vil gi kunden kreditt 

mot den betingelse at banken får en akseptabel sikkerhet for at kreditten betales tilbake. Prisen 

kunden betaler for kreditten – samt i hvilken utstrekning kunden faktisk får kreditt – 

gjenspeiler som oftest hvilke utsikter banken har til at kreditten blir betalt tilbake.  

Kunden som ønsker kreditt har gjerne også en innskuddskonto, driftskonto eller lignende i 

den samme banken. På denne kontoen vil kunden «sette inn» penger, slik at han har «penger 

på konto». Denne uttrykksformen gir imidlertid et misvisende bilde av realitetene, ettersom 

kontoens saldo ikke gir uttrykk for realverdier som banken har til forvaring for kunden, men 

derimot størrelsen på kravet som kunden har mot banken.1 «Penger på konto» er derfor intet 

annet enn penger som banken skylder kontoinnehaveren, altså et pengekrav. Dette 

pengekravet kan banken søke sikkerhet i. 

Det avgrenses her mot tilfeller hvor kunden deponerer fysiske penger i banken til oppbevaring i et såkalt 

«regulært depot», for eksempel gjennom bruk av bankboks.2 

Når banken både er kreditor og debitor overfor kunden, vil en sikkerhetsrett i egen gjeld være 

svært praktisk for banken. Dersom kunden ikke betaler tilbake den innvilgede kreditt kan 

banken simpelthen nedskrive sine egne forpliktelser overfor kunden ved å motregne, så langt 

kundens forpliktelser dekker bankens forpliktelser. Har for eksempel kunden et lån i banken 

på kr. 1 000 000 og en innskuddskonto i den samme banken på kr. 200 000, kan banken ta seg 

dekket i innskuddet og nedskrive lånebeløpet med tilsvarende beløp, slik at lånebeløpet nå 

utgjør kr. 800 000. 

Konfliktsituasjonen oppstår når det har funnet sted en rettsstiftelse i pengekravet (innskuddet) 

som banken har avtalt sikkerhet i. Dette kan for eksempel skje gjennom kundens frivillige 

overdragelse av pengekravet til tredjeperson eller i form av et tvungent kreditorbeslag som 

følge av at kunden kommer i økonomiske vanskeligheter. Spørsmålet blir da om banken kan 

erklære motregning overfor tredjeperson – i henhold til avtalen mellom banken og kunden. 

                                                 
1 Sæbø, Motregning s. 341–342. 
2 Andenæs, Konkurs s. 167. 
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1.2 Presentasjon av temaet og dets aktualitet 

Fremstillingens tema er rettsvernet for avtalte sikkerhetsretter i egen gjeld. Kontopenger og 

elektronisk betaling – som i realiteten er overdragelse av fordringer og motregning med slike 

– blir stadig mer utbredt i Norge og verden. Når samfunnet i stadig større grad baserer 

økonomien på kreditt, er det naturlig å tro at den samlede kredittrisikoen i samfunnet har økt. 

Både «finanskrisen» og den såkalte «dot-com»-boblen rundt tusenårsskiftet illustrerte noen av 

sårbarhetene ved en kredittbasert økonomi. 

I denne sammenheng kan det være av interesse å påpeke at fysiske penger (sedler og mynter) kun stod 

for 2,4 prosent av den totale pengemengden i Norge i oktober 2015.3 

Med et større kredittvolum kommer et større behov for økonomiske sikkerhetsretter. 

Finansieringsforetak vil derfor ofte ønske å ha sikkerhet for eventuell kreditt, slik at de får 

dekket sine krav foran andre kreditorer. Dette gjøres ved at det etableres en sikkerhetsrett i 

god tid før kundens økonomiske problemer er et faktum. En sikkerhetsrett i egne forpliktelser 

er et praktisk alternativ i denne sammenheng,4 da verdiene enkelt kan «innkasseres» ved å 

erklære motregning og sikkerheten er fullgod så langt kravene dekker hverandre. 

1.3 Avgrensning av temaet – problemstilling 

Avtalte sikkerhetsretter i egne pengeforpliktelser kan ha ulike former, men i det følgende 

begrenser jeg fremstillingen til å omhandle de tilfeller hvor sikkerhetsretten er en avtalt 

motregningsrett eller en panterett i egen gjeld. Realiseringen av en panterett i egen gjeld vil i 

praksis skje gjennom motregning. Begge formene for sikkerhetsrett vil derfor rent faktisk 

kunne betraktes som en avtalt rett til å motregne.5 Det er derfor naturlig å behandle begge 

formene for sikkerhetsrett i denne fremstillingen.  

Jeg begrenser fremstillingen til å omhandle avtalte motregningsretter og panteretter i egen 

gjeld, da det i den juridiske litteraturen er stor uenighet om rettsvernet for slike 

sikkerhetsretter. Av samme årsak, begrenser jeg fremstillingen til å omhandle rettsvernet for 

avtalte motregningsretter og panteretter i egen gjeld. Ettersom stiftelse av panteretter i egen 

gjeld er omdiskutert, vil jeg imidlertid også drøfte om det gyldig kan avtales pant i egen gjeld.  

                                                 
3 Statistisk sentralbyrås nettsider: Pengemengde, oktober 2015. 
4 Sæbø, Motregning s. 14. 
5 Brækhus, Avtalt motregning s. 65–66 og Brækhus, Pant og annen realsikkerhet s. 155. 
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Ettersom panteloven ikke gir hjemmel for pantsettelse av enkle krav på annet enn penger,6 

avgrenser jeg imidlertid mot å behandle tilfeller hvor det motregnes med annet enn 

pengekrav. Videre avgrenser jeg også mot tilfeller hvor det motregnes med såkalte «konnekse 

krav»,7 ettersom partene da ofte gis en utvidet rett til å motregne.8 Ulovfestet ekstinksjon 

behandles ikke, da det i lys av fremstillingens tema ikke fremstår særlig praktisk.9 

Spørsmålet om rettsvernet for avtalte motregningsretter kan oppstå i tre situasjoner. I den 

første situasjonen har den motregnende parten motregningsrett uavhengig av partenes avtale, i 

medhold av ulovfestede eller lovfestede motregningsregler. I den andre situasjonen har den 

motregnende parten hjemmel i lov for sin motregningsrett, men avtalen er en nødvendig 

forutsetning for at lovens vilkår skal være oppfylt. I den tredje situasjonen har 

motregningsretten ikke hjemmel i lov. Rettsvernet vil da fullt og helt bero på partenes avtale.  

Tilfeller hvor den motregnende parten har motregningsrett uavhengig av partenes avtale, vil 

ikke bli behandlet, da det i slike tilfeller er unødvendig å ta stilling til rettsvernet for den 

avtalte motregningsretten. De ulike tilfellene hvor partenes avtale er en nødvendig 

forutsetning for den motregnende partens motregningsrett, vil beskrives nærmere i punkt 1.6. 

På bakgrunn av de ovennevnte avgrensningene står jeg igjen med følgende problemstilling 

som jeg ønsker å drøfte i den videre fremstillingen: 

«Rettsvernet for avtalte sikkerhetsretter i egne pengeforpliktelser.» 

En behandling av problemstillingen forutsetter at de ulike grunnlagene for motregningsrett, 

samt sentrale rettslige begreper knyttet til henholdsvis motregning og rettsvern, er kjent. 

Innledningsvis vil jeg derfor gi en generell fremstilling av motregning og rettsvern. 

1.4 Motregning 

1.4.1 Sentrale begreper 

Motregning innebærer at «et krav avregnes i en forpliktelse, slik at kravet og forpliktelsen 

faller bort så langt de dekker hverandre».10 Motregning er derfor en opphørsmåte for 

                                                 
6 Lilleholt, Allmenn formuerett s. 165. 
7 Bergsåker, Pengekravsrett s. 235 flg.  
8 Sæbø, Motregning s. 190 flg. 
9 Se Marthinussen, Ulovfestet ekstinksjon. 
10 Sæbø, Motregning s. 14. 
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fordringer.11 Kravet til den som erklærer motregning kalles motkrav, mens kravet til den som 

motregning blir erklært overfor kalles hovedkrav.12 Retten til å motregne kan bygge på 

ulovfestede og lovfestede regler om motregning, samt avtale.13 

Innholdet i de lovfestede motregningsreglene avhenger av om hovedkravet er en enkel 

fordring eller om hovedkravet har kommet til uttrykk i et omsetningsgjeldsbrev. 

Etter gjeldsbrevlovens forarbeider skal gjeldsbrev defineres som «skriftlige og i det ytre 

selvstendige løfter om å betale penger».14 Et omsetningsgjeldsbrev er et gjeldsbrev som faller 

inn under minst en av de fire kategorier som er opplistet i gjeldsbrevloven § 11 andre ledd.15 

En enkel fordring er et enkelt gjeldsbrev eller en muntlig fordring.16 Et enkelt gjeldsbrev er et 

gjeldsbrev som ikke er et omsetningsgjeldsbrev,17 mens en muntlig fordring er en 

pengefordring som ikke er knyttet til eller utformet som et gjeldsbrev.18 

For omsetningsgjeldsbrev gjelder bestemmelsene i gjeldsbrevlovens andre kapittel, mens 

enkle fordringer reguleres av bestemmelsene i gjeldsbrevlovens tredje kapittel. 

Gjeldsbrevlovens tredje kapittel regulerer kun enkle gjeldsbrev direkte, men kapittelet kan 

anvendes analogisk på muntlige fordringer, jf. Rt. 1992 s. 504 (s. 507).19 

1.4.2 Ulovfestet motregningsrett 

Ulovfestede regler om motregning har forankring i omfattende rettspraksis og langvarig 

rettsoppfatning.20 Utgangspunktet for den ulovfestede motregningsretten er situasjonen hvor 

det foreligger motstående krav mellom to parter. På samme måte som ulovfestede regler om 

betaling har blitt etablert, har ulovfestede regler om motregning vokst fram for å sikre 

rettferdige løsninger på partenes uregulerte spørsmål.21 I stedet for å gjøre opp gjelden 

gjennom ordinær betaling, tillates partene å motregne så langt kravene dekker hverandre.  

                                                 
11 Bergsåker, Pengekravsrett s. 225 og Sæbø, Motregning s. 19 flg. 
12 Bergsåker, Pengekravsrett s. 226–227 og Sæbø, Motregning s. 16 flg.  
13 Sæbø, Motregning s. 14. 
14 NUT 1935: 1 s. 13. 
15 Bergsåker, Pengekravsrett s. 26 flg. 
16 Bergsåker, Pengekravsrett s. 31. 
17 Bergsåker, Pengekravsrett s. 29. 
18 Bergsåker, Pengekravsrett s. 30–31. 
19 Bergsåker, Pengekravsrett s. 34 og Brækhus, Avtalt motregning s. 56. 
20 Sæbø, Motregning s. 14. 
21 Bergsåker, Pengekravsrett s. 239–240. 



9 

 

De ulovfestede reglene om motregning har blitt uttrykt slik at visse vilkår må være oppfylt før 

motregning tillates. De alminnelige motregningsvilkårene er som følger:22 

- Gjensidighet: Hovedkrav og motkrav må bestå mellom samme personer. 

- Komputabilitet: Motkravet må gå ut på en prestasjon som kan benyttes til å innfri 

hovedkravet. 

- Oppgjørsmodenhet: Frigjøringstiden for hovedkravet må være kommet og motkravet 

må være forfalt eller kunne bringes til forfall ved påkrav. 

- Erklæring: Motregning må erklæres av den parten som ønsker å motregne. 

- Oppfyllelseskrav: Den som motregner må ha et rettslig oppfyllelseskrav mot den andre 

parten. 

1.4.3 Lovfestet motregningsrett 

Lovfestede motregningsregler tar utgangspunkt i de alminnelige motregningsvilkårene som 

nevnt ovenfor, men gjennom lovgivningen gjøres det større eller mindre unntak fra vilkårene. 

Unntakene gis blant annet for å verne en antatt motregningsforventning.23 Jeg behandler ikke 

alle de lovfestede motregningsreglene, men et eksempel for fremstillingen kan her være 

motregningsretten som følger av gjeldsbrevloven § 26 første punktum: 

«Krav på avhendaren kann skyldnaren nytta til motrekning, når han vart eigar av 

kravet før han fekk veta om avhendinga eller fekk nokon tanke om henne.» 

Ordlyden må her forstås slik at bestemmelsen gjør unntak fra det ulovfestede 

gjensidighetsvilkåret ved å tillate motregning overfor tredjeperson, forutsatt at de øvrige 

ulovfestede motregningsvilkårene er oppfylt.24 At motregning tillates selv om de alminnelige 

motregningsvilkårene ikke er oppfylt, kjennetegner de lovfestede motregningsrettene. I disse 

tilfellene vil lovbestemmelsene være det primære rettsgrunnlaget for motregningsretten.  

1.4.4 Avtalefestet motregningsrett 

Foruten motregningsretten som følger av ulovfestede og lovfestede motregningsregler, kan 

partene i et kontraktsforhold etablere en større eller mindre motregningsrett for en eller flere 

parter i kontrakten.25 Partene kan for eksempel avtale unntak fra forfallsvilkåret, slik at 

partene kan motregne med krav som ikke har forfalt til betaling. Motregningsretten vil her ha 

sitt grunnlag i avtale. Motregningsrettens nærmere innhold vil da bero på avtaletolkning. 

                                                 
22 Sæbø, Motregning s. 30–31. 
23 Sæbø, Motregning s. 122–123. 
24 Sæbø, Motregning s. 122 flg. 
25 Sæbø, Motregning s. 226 flg. 
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Foruten å avtale motregningsrett, kan partene tenkes å avtale at en part skal ha panterett i den 

annen parts krav mot seg; pant i egen gjeld. Både en formalisert panterett i egen gjeld og en 

avtalt motregningsrett vil kunne tjene som sikkerhet for motkravet ved å tillate motregning.26 

Definisjonen av en panterett følger av panteloven § 1-1 første ledd: 

«Med panterett menes en særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller 

flere bestemte formuesgoder (pantet).» 

Etter bestemmelsen får innehaveren av en panterett en fortrinnsrett til å søke dekning i den 

økonomiske verdien som formuesgodet representerer, fremfor skyldnerens øvrige kreditorer. 

En panterett blir dermed et dekningsprivilegium, og det er dette som gir panteretten verdi.27 

En realisering av en panterett i egen gjeld vil normalt innebære at panthaveren – som 

forutsetningsvis har rådigheten over det pantsatte hovedkravet og pantekravet, jf. panteloven § 

4-6 første ledd– erklærer motregning og avregner kravene mot hverandre. 

1.5 Rettsvern 

1.5.1 Sentrale begreper, utgangspunkter og hensyn 

Rettsvern er den rettslige beskyttelsen en nærmere bestemt rettighet har overfor kolliderende 

rettigheter. Har rettighetshaveren rettsvern for sin rettighet, må andre respektere den. Det 

naturlige motstykket til rettsvern er ekstinksjon. Ekstinksjon innebærer at en rettighet 

fortrenges (utslukkes) så langt den kommer i strid med en ny rettighet. Rettsvern og 

ekstinksjon er derfor gjensidig utelukkende: Rettsvernet stopper der ekstinksjonen begynner. 

Utgangspunktet i norsk rett er at en rettighet har rettsvern. Ekstinksjon krever derfor særskilt 

begrunnelse.28 Regler om rettsvern og ekstinksjon skal verne om eksisterende rettigheter og 

sikre at de er etterprøvbare, men samtidig også verne den som handler i god tro og motvirke 

kreditorsvik.29  

1.5.2 Konfliktsituasjonene 

Den første situasjonen hvor rettsvernsspørsmålet aktualiseres er ved ekstinktive avtaleerverv. 

Ekstinktive avtaleerverv kjennetegnes av at en person pretenderer å ha ervervet en rett i et 

                                                 
26 Brækhus, Avtalt motregning s. 65–66. 
27 Skoghøy, Panterett s. 19. 
28 Marthinussen, Ulovfestet ekstinksjon s. 2–3, Brækhus, Omsetningskollisjoner s. 26–27, Lilleholt, Allmenn 

formuerett s. 24–25 og Gjelsvik, Norsk tingsret s. 246 og s. 325 flg. 
29 Lilleholt, Allmenn formuerett s. 27–30 og s. 33–36. 
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bestemt formuesgode, uvitende om at hans rett kommer i konflikt med andres rettigheter. Det 

stilles som regel et krav om god tro for å tillate ekstinksjon i disse konfliktene. Ekstinktive 

avtaleerverv kalles derfor ofte for godtroerverv.30 

Den andre situasjonen hvor rettsvernsspørsmålet aktualiseres, er ved kreditorekstinksjon. 

Kreditorkonflikten oppstår når en skyldner ikke lenger klarer å betjene sine økonomiske 

forpliktelser, slik at kreditorene – ved hjelp av statens tvangsmakt – beslaglegger skyldnerens 

formuesgoder for å søke dekning for sine krav. Kreditorene kan søke dekning enkeltvis 

gjennom utlegg eller felles gjennom åpning av konkurs.31 Kreditorenes beslagsrett følger i 

begge tilfeller av dekningsloven § 2-2, som gir kreditorene rett til å beslaglegge «ethvert 

formuesgode som tilhører skyldneren på beslagstiden». Kreditorene får derfor som hovedregel 

ikke bedre rett enn skyldneren.32  

I enkelte tilfeller tillates imidlertid kreditorekstinksjon som følge av at lovfestede og 

ulovfestede rettsregler oppstiller krav til etterprøvbarhet for at det aktuelle formuesgodet som 

kreditorene ønsker å ta beslag i, ikke lenger tilhører skyldneren.33 Foreligger ikke nødvendig 

etterprøvbarhet, kan kreditorene ekstingvere rettighetene i formuesgodet.  

1.5.3 ABC-illustrasjon 

I drøftelsene vil jeg for enkelhets skyld benytte meg av følgende benevninger for partene i 

motregningssituasjonen: Den opprinnelige innehaveren av hovedkravet omtaler jeg som A, 

mens innehaveren av motkravet omtaler jeg som B. Tredjeperson – som overtar hovedkravet 

etter A – omtaler jeg som C. Ved behov vil de enkelte benevningene bli presisert. En 

overgang av en fordring kalles cesjon.34 Ved cesjon av hovedkravet vil A være cedent, C være 

cesjonar og B være debitor cessus. 

1.6 Sammenfatning av innholdet i problemstillingen 

Problemstillingen er rettsvernet for avtalte sikkerhetsretter i egne pengeforpliktelser. 

Ettersom panteretter i egen gjeld realiseres gjennom motregning, kan innholdet i 

problemstillingen beskrives som et spørsmål om B kan motregne overfor tredjeperson i 

                                                 
30 Lilleholt, Allmenn formuerett s. 25 flg. 
31 Se henholdsvis tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7 og konkurslovens annen del. 
32 Lilleholt, Allmenn formuerett s. 31 og Andenæs, Konkurs s. 89 flg. og s. 155 flg. 
33 Andenæs, Konkurs s. 244 flg.   
34 Bergsåker, Pengekravsrett s. 83. 
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henhold til avtalen mellom B og A – når tredjeperson forutsetningsvis har stiftet en rett i 

hovedkravet. 

Hvorvidt et krav er et hovedkrav eller et motkrav, beror på hvilken side av motregningskonflikten det 

tas utgangspunkt i. Årsaken til at det i fremstillingen spørres om sikkerhetsretten står seg mot 

rettsstiftelser i hovedkravet og ikke i motkravet, er at fremstillingen tar utgangspunkt i Bs posisjon som 

skyldner for kravet det motregnes i (hovedkravet). Rettsstiftelser i motkravet vil da ikke skape noen 

konflikt mellom B og C, ettersom C da vil tre inn som suksessiv kreditor for motkravet samtidig som B 

beholder sin sikkerhetsrett og posisjon som debitor for hovedkravet. 

Avtalte motregningsretter skiller seg fra andre typer sikkerhetsretter ved at motregningsrett 

både kan anses som en sikkerhet for motkravet og som en oppgjørsmåte for hovedkravet.35 

Sondringen vil kunne ha innvirkning på spørsmålet om tredjeperson må respektere avtalen 

mellom A og B, ettersom en avtale som regulerer hovedkravet lettere vil medføre at Bs 

motregningsrett har hjemmel i lov.36  

Eksempler på tilfeller hvor Bs (avtalebaserte) motregningsrett har hjemmel i lov, vil være tilfeller hvor 

avtalen endrer hovedkravets og/eller motkravets forfallstid eller avtalen tillater B å motregne et krav på 

levering av epler i et krav på levering av pærer. Når avtalen eksempelvis i det siste tilfellet gjør unntak 

fra komputabilitetsvilkåret, er ikke det faktum at kravene går ut på forskjellige ytelser til hinder for at 

vilkårene i gjeldsbrevloven § 26 kan anses oppfylt. Tillates B å motregne overfor C i dette tilfellet, vil 

Bs motregningsrett ligge innenfor rammen av § 26. Lovbestemmelsen vil da utgjøre det primære 

rettsgrunnlaget for Bs motregningsrett.37 

I tilfeller hvor Bs motregningsrett ikke har hjemmel i lov, vil motregningsretten i større grad 

måtte anses som en sikkerhet for motkravet. Dette vil igjen kunne medføre at spørsmålet om 

tredjeperson må respektere motregningsretten, stiller seg mer åpent.  

Eksempler på tilfeller hvor Bs (avtalebaserte) motregningsrett ikke har hjemmel i lov, vil være tilfeller 

hvor avtalen tillater B å motregne med et krav som ikke har forfalt til betaling eller avtalen tillater B å 

motregne med krav som B har mot andre enn tidligere innehaver av hovedkravet. Når avtalen 

eksempelvis i det siste tilfellet gjør et videre unntak fra gjensidighetsvilkåret enn det bestemmelsen i 

gjeldsbrevloven § 26 selv gjør, vil vilkårene i § 26 ikke være oppfylt. Bestemmelsen i § 26 krever jo at 

Bs motkrav er et «[k]rav på avhendaren». Tillates B å motregne overfor C i dette tilfellet, vil Bs 

                                                 
35 Sæbø, Motregning s. 232, jf. s. 226–227. 
36 Sæbø, Motregning s. 232. 
37 Sæbø, Motregning s. 235–236. 
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motregningsrett ligge utenfor rammen av § 26. Avtalen vil da utgjøre det primære rettsgrunnlaget for Bs 

motregningsrett.38 

I en drøftelse av rettsvernet for avtalte motregningsretter, må det derfor sondres mellom 

tilfeller hvor motregningsretten har hjemmel i lov og tilfeller hvor motregningsretten ikke har 

hjemmel i lov.39 Alternativt kan man beskrive sondringen som et skille mellom rettsvernet for 

avtalte motregningsretter henholdsvis innenfor- og utenfor rammene av lovfestede 

motregningsregler. 

Det oppstilles dermed fem forutsetninger for den videre drøftelsen. For det første må det 

foreligge en avtale som gir B en sikkerhetsrett i egen gjeld. For det andre må avtalen være 

gyldig og bindende mellom avtalepartene. For det tredje må partene ha ment å stifte en 

sikkerhetsrett som kan gjøres gjeldende overfor tredjeperson. For det fjerde må det ha funnet 

sted en rettsstiftelse i hovedkravet. For det femte må motregning erklæres av B etter at C har 

stiftet sin rett. Etter disse fem forutsetningene, blir spørsmålet om B kan gjøre sikkerhetsretten 

gjeldende overfor C i de ulike situasjonene problemstillingen oppstår. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Sæbø, Motregning s. 236–237. 
39 Sæbø, Motregning s. 232. 
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2 Avtalte motregningsretters rettsvern ved 

overdragelse av hovedkravet 

2.1 Konflikten 

Det som skal vurderes i dette kapittelet er hvorvidt senere avtaleerververe av hovedkravet må 

respektere Bs avtalebaserte rett til å motregne i hovedkravet. 

Situasjonen kan illustreres slik: A og B har motstående fordringer mot hverandre, A-B og B-

A. Partene har avtalt at B kan bringe sin fordring (motkravet) til motregning i As fordring 

(hovedkravet). As fordring blir overdratt til C, slik at A-B blir til C-B. Kan B erklære 

motregning overfor C og på den måten bringe fordringen B-A til motregning i fordringen C-

B? Dersom B har rettsvern for sin motregningsrett må C respektere motregningen. Dersom B 

ikke har rettsvern taper B sin motregningsrett. B må da innfri hovedkravet direkte til C. 

2.2 Rettsvernet når hovedkravet er en enkel fordring 

2.2.1 Motregningsretten har hjemmel i lov 

Når hovedkravet er en enkel fordring og tredjeperson er en avtaleerverver, følger 

hovedregelen om Bs motregningsrett av gjeldsbrevloven § 26 første punktum: 

«Krav på avhendaren kann skyldnaren nytta til motrekning, når han vart eigar av 

kravet før han fekk veta om avhendinga eller fekk nokon tanke om henne.» 

Spørsmålet blir derfor om Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot avtaleerververe 

innenfor rammen av gjeldsbrevloven § 26. 

Ordlyden tilsier at B kan bringe motkravet til motregning i det overdratte hovedkravet, 

dersom B fikk motkravet før han fikk vite eller fikk noen tanke om cesjonen mellom A og C. 

Etter ordlyden videreføres dermed motregningsretten som B har overfor A, slik at B kan 

motregne overfor C. Ordlyden sondrer ikke mellom de ulike grunnlagene for Bs 

motregningsrett overfor A. Ordlyden tilsier derfor at B har motregningsrett overfor C så lenge 

lovens vilkår er oppfylt, uavhengig av om Bs avtale med A var nødvendig for å bringe 

forholdet innunder bestemmelsen. 
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I juridisk teori er tilsvarende tolkning lagt til grunn av Sæbø.40 I relasjon til tilfeller hvor 

avtalen mellom A og B er nødvendig for at vilkårene for lovfestet motregningsrett skal bli 

oppfylt, uttaler imidlertid Brækhus at:  

«Det er spørsmål om å avtale et dekningsprivilegium for B – derved er vi kommet så 

nær panteretten at vi ikke lenger kan basere oss på de rent avtalerettslige betraktninger. 

At den motregningsrett som følger direkte av loven («den tvungne motregning»), 

beskyttes ved overføring av hovedfordring er så; det gjelder her en normalordning som 

suksessor får finne seg i. Et annet spørsmål er det hvor langt han må finne seg i en 

kontraktsmessig utvidelse av motregningsretten. Det må bedømmes efter panterettslige 

synspunkter».41 

Uttalelsene til Brækhus forstås her slik at han argumenterer for at avtalte motregningsretter 

har et sikkerhetspreg og at de i konflikt med tredjeperson derfor må vurderes etter 

rettsvernsreglene som gjelder for de typiske sikkerhetsretter, nemlig panteretter.  

Sæbø stiller seg derimot kritisk til Brækhus’ resonnement. Så lenge avtalen mellom A og B 

kun sørger for at vilkårene for lovfestet motregningsrett blir oppfylt, uttaler Sæbø at: 

«I forhold til slike avtaler mellom B og A er det ikke grunnlag for det skille Brækhus 

oppstiller mellom "den motregningsrett som følger direkte av loven" og 

"kontraktsmessig utvidelse av motregningsretten".»42  

Sæbø må her forstås slik at han hevder at Brækhus’ innvending mot avtalte motregningsretter, 

ikke kan opprettholdes så lenge Bs motregningsrett ligger innenfor rammene av lovfestede 

motregningsregler. 

Spørsmålet om avtalte motregningsretter har rettsvern innenfor rammen av gjeldsbrevloven § 

26, ble vurdert av Høyesterett i Rt. 2014 s. 883 («Nordea-dommen»). Her hadde en bank 

betinget seg motregningsrett i en kundes driftskonto som sikkerhet for et gjeldsbrevlån. 

Senere ble det tatt utlegg i driftskontoen før det ble det åpnet konkurs hos kunden. At 

motregningsretten hadde sitt grunnlag i avtale, var her en forutsetning for at banken i det hele 

tatt skulle kunne motregne, jf. finansavtaleloven § 29 første ledd, jf. § 2 annet ledd. 

                                                 
40 Sæbø, Motregning s. 122–123 og s. 235–237. 
41 Brækhus, Avtalt motregning s. 65. 
42 Sæbø, Motregning s. 235. 
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Spørsmålet for Høyesterett var om banken kunne motregne gjeldsbrevlånet i innskuddet på 

driftskontoen overfor henholdsvis utleggskreditorene og konkursboet.  

Hvorvidt banken kunne motregne overfor utleggskreditorene ble vurdert etter vilkårene i 

gjeldsbrevloven § 26, som får tilsvarende anvendelse når det tas utlegg i enkle fordringer, jf. 

panteloven § 5-7 femte ledd andre punktum. Høyesterett kom til at vilkårene i § 26 var 

oppfylt overfor utleggskreditorene, jf. avsnitt 40. Høyesterett la ikke vekt på at partenes avtale 

– som regulerte gjeldsbrevlånets forfallstid – var nødvendig for å utløse motregningsretten 

som fulgte av § 26, jf. avsnitt 2. Når vilkårene i § 26 var oppfylt, var det utvilsomt for 

Høyesterett at banken kunne ha motregnet overfor utleggskreditorene. 

Avgjørelsen i Nordea-dommen må sies å tale med tyngde for at avtalte motregningsretter har 

rettsvern innenfor rammen av gjeldsbrevloven § 26. Oppfatningene i juridisk teori er delte, 

men har ikke behandlet den nyere avgjørelsen fra Høyesterett. Det bør da legges avgjørende 

vekt på Nordea-dommen og at ordlyden i § 26 ikke sondrer mellom de ulike grunnlagene for 

Bs motregningsrett. B kan derfor motregne overfor C i medhold av § 26, uavhengig av om 

avtale er nødvendig for at lovens vilkår skal være oppfylt. 

Avtalte motregningsretter vil derfor ha rettsvern overfor avtaleerververe innenfor rammen av 

gjeldsbrevloven § 26, med mindre C kan påberope seg et særskilt grunnlag for ekstinksjon. 

Den eneste bestemmelsen i gjeldsbrevlovens tredje kapittel som åpner for ekstinksjon av 

rettigheter som tilhører skyldneren er § 25: 

«Når nokon avhender eit enkelt gjeldsbrev, får ikkje mottakaren betre rett enn 

avhendaren, om inkje anna fylgjer av serlege rettsreglar.» 

Ordlyden tilsier at C som hovedregel ikke ekstingverer retter i enkle fordringer, men at 

ekstinksjon kan være mulig på annet grunnlag. Bestemmelsen er dermed ingen selvstendig 

hjemmel for ekstinksjon.43 C kan derfor ikke påberope seg et særskilt grunnlag for ekstinksjon 

av Bs avtalte motregningsrett. 

Konklusjonen blir derfor at Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot avtaleerververe 

innenfor rammen av gjeldsbrevloven § 26. 

                                                 
43 Marthinussen, Ulovfestet ekstinksjon s. 20. 
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2.2.2 Motregningsretten har ikke hjemmel i lov 

Det neste spørsmålet blir om Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot avtaleerververe 

utenfor rammen av gjeldsbrevloven § 26. 

Ordlyden gir ingen løsning i de tilfeller hvor Bs motregningsrett faller utenfor bestemmelsen. 

Det må likevel være klart at bestemmelsen ikke kan leses antitetisk. Skulle bestemmelsen 

anses for å være uttømmende for Bs motregningsrett ved cesjon av enkle fordringer, ville det 

for eksempel ikke være adgang til å innta en avtalebasert motregningsrett i et enkelt 

gjeldsbrev. En motregningsrett som følger direkte av gjeldsbrevet ville C utvilsomt måtte 

respektere, jf. § 25. På denne bakgrunn må det legges til grunn at bestemmelsen i § 26 ikke 

regulerer spørsmålet om avtalte motregningsretters rettsvern. 

Når ordlyden ikke gir tolkningsbidrag til løsningen av spørsmålet, samtidig som det ikke 

foreligger noen nyere høyesterettsavgjørelse som tar stilling til spørsmålet, vil løsningen 

basere seg på oppfatninger i juridisk teori og reelle hensyn.  

Som nevnt tar Brækhus avstand fra å forankre rettsvernet for Bs motregningsrett i 

synspunktene om avtalt oppgjør av hovedkravet. Brækhus legger derfor til grunn at Bs 

motregningsrett, først og fremst er en forbedring av Bs posisjon som kreditor for motkravet. 

Motregningsretten da må anses som en særskilt sikkerhetsrett. A og B må derfor ha fulgt de 

rettsvernsregler som gjelder for tilsvarende panteretter for at C skal behøve å respektere Bs 

motregningsrett.44  

Sæbø uttaler imidlertid at: 

«Når og så langt situasjonen er slik at B og innehaveren av hovedkravet A med 

virkning både for partene og tredjeperson kan avtale rett for B til f.eks. å innfri 

hovedkravet med annet enn penger, er det prinsipielt ingen grunn til at partene ikke 

skulle kunne avtale rett for B til å motregne ved cesjon av hovedkravet og i konkurs 

som rekker lenger enn reglene i gbl. §§ 18 og 26 samt deknl. § 8-1, 1. ledd.»45 

Sitatet må forstås slik at Sæbø argumenterer for at avtalte motregningsretter har rettsvern 

overfor tredjeperson også utenfor rammen av gjeldsbrevloven § 26. Resonnementet synes å 

bygge på det faktum at det ikke nødvendigvis er noen realitetsforskjell mellom avtaler om 

                                                 
44 Brækhus, Avtalt motregning s. 64–65. 
45 Sæbø, Motregning s. 238–239. 
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betaling av hovedkravet og avtaler om særskilt rett til å motregne. Sitatet forstås derfor slik at 

avtaler om motregning har rettsvern mot tredjeperson, uavhengig av hvilken form de inntar, 

på basis av en «fra det mer til det mindre»-betraktning. Innenfor rammen av gjeldsbrevloven § 

26, må C i verste fall respektere at B gjør opp hele hovedkravet gjennom motregning, etter at 

A og B for eksempel har regulert forfallstidspunktet til hovedkravet og/eller motkravet slik at 

motregning kan skje. Det er da ingen grunn til å nekte B i å motregne utenfor rammen av 

gjeldsbrevloven § 26 mer for eksempel et uforfalt krav. En slik tillatelse vil aldri kunne bli til 

det «mer» for C – ettersom B aldri ville kunne sette C i gjeld til B – bare til det «mindre».  

Til støtte for at avtalte motregningsretter må vurderes som panteretter i konflikt med 

tredjeperson, kan det anføres at dette ville gi en felles løsning for avtalte sikkerhetsretter i 

egne pengeforpliktelser. Når panteretter i egne pengeforpliktelser i realiteten blir å anse som 

en avtale om motregning, vil det ofte være tilfeldig om partene i avtalen har brukt betegnelsen 

«panterett» eller «motregningsrett» på den avtalte sikkerhetsretten. Det vil da være naturlig at 

sikkerhetsrettene må oppfylle de samme rettsvernskrav, ettersom partenes rettsstilling ikke 

burde bero på den mulige tilfeldighet at sikkerhetsretten er formulert på den ene eller andre 

måten. Et felles regelsett for de to likeartede sikkerhetsrettene vil derfor kunne være 

rettsteknisk ønskelig. 

En vesentlig innvending mot å vurdere avtalte motregningsretter som panteretter i konflikt 

med tredjeperson, vil her være at gyldigheten og rettsvernet for panteretter i enkle fordringer 

som også er ens egen gjeld, er svært omdiskutert. Rettsvernet for den avtalte 

motregningsretten vil da bli høyst usikkert. Selv om en avtalt motregningsrett skulle være 

gyldig og bindende mellom partene,46 ville et usikkert rettsvern gjøre den svært lite attraktiv. 

Samtidig vil løsningen åpne en felle for parter som ikke er bevisste på sondringen mellom 

avtaler som regulerer hovedkravet og avtaler om særskilt motregningsrett.47   

En løsning hvor rettsvernet for avtalte motregningsretter bedømmes etter panterettslige 

rettsvernsregler, vil derfor kunne hindre personer som handler med enkle fordringer fra å 

inngå ønskelige og effektive kontrakter. Ved omsetningserverv er det først og fremst hensynet 

til sikker og effektiv omsetning som begrunner reglene om rettsvern og ekstinksjon.48 En 

løsning som medfører at partenes avtalefrihet blir innskrenket og at rettsvernet for avtalte 

                                                 
46 Sæbø, Motregning s. 227. 
47 Sæbø, Motregning s. 239. 
48 Brækhus, Omsetningskollisjoner s. 30 flg. 
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motregningsretter blir usikkert, vil dermed kunne motvirke de hensyn som begrunner reglene 

om rettsvern og ekstinksjon ved omsetningserverv.  

Hensynene som begrunner reglene om rettsvern og ekstinksjon ved henholdsvis 

omsetningserverv og kreditorbeslag er vidt forskjellige.49 Når en felles rettsvernsregel for 

samtlige konfliktsituasjoner kommer i konflikt med de hensyn som ligger til grunn for reglene 

om rettsvern og ekstinksjon ved omsetningserverv, er det derfor grunn til å spørre om det i det 

hele tatt bør oppstilles en felles regel. Dette vil i alle fall gjelde når det ikke er strengt 

nødvendig å operere med en felles rettsvernsregel overfor avtaleerververe, utleggstakere og 

konkursbo. For eksempel sondres det mellom rettsvern mot omsetningserververe og 

kreditorbeslag i panteloven § 1-2 fjerde ledd. 

Når ikke tungtveiende hensyn taler klart imot det, er det naturlig å holde fast ved det 

formuerettslige utgangspunktet om rettsvern for etablerte retter. Et slikt utgangspunkt 

samsvarer med hovedregelen om rettsvern for rettsstiftelser i enkle fordringer i 

gjeldsbrevloven § 25. Dersom det ikke er ønskelig at avtalte motregningsretter i enkle 

fordringer har rettsvern mot senere avtaleerververe, bør hensynet til sikker og effektiv 

omsetning av enkle fordringer søkes ivaretatt på en annen måte. 

På bakgrunn av at ordlyden i gjeldsbrevloven § 26 ikke utelukker motregning utenfor dens 

egne rammer og at spørsmålet ikke har fått en klar løsning i juridisk teori eller rettspraksis, 

legges det avgjørende vekt på utgangspunktet om rettsvern for etablerte retter. Det poengteres 

også at dersom rettsvernet for avtalte motregningsretter må bedømmes etter rettsvernsreglene 

for panteretter, ville løsningen medføre betydelige usikkerhet for ukyndige parter, uten å 

ivareta de hensyn som ellers begrunner reglene om rettsvern og ekstinksjon ved 

omsetningserverv. 

Det legges derfor til grunn at en avtalt motregningsrett vil ha rettsvern overfor avtaleerververe 

også utenfor rammen av gjeldsbrevloven § 26. 

Sæbø oppstiller et unntak for de tilfeller hvor partene har gitt B motregningsrett i As krav mot 

fjerdeperson.50 Unntaket må imidlertid sies å gjelde en situasjon som strengt tatt faller utenfor temaet 

for denne fremstillingen. B vil i denne situasjonen reelt sett kunne innfri sin egen gjeld med krav mot 

fjerdeperson og motregningsretten er dermed ikke en rett til sikkerhet i Bs egen gjeld. En forutsetning 

                                                 
49 Brækhus, Omsetningskollisjoner s. 25 flg. og Lilleholt, Allmenn formuerett s. 24 flg. 
50 Sæbø, Motregning s. 240–241.  
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for denne fremstillingen er at Bs egen gjeld tjener som sikkerhet for Bs motkrav. Unntaket vil derfor 

ikke bli behandlet i den videre fremstillingen. 

Konklusjonen blir derfor at Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot avtaleerververe 

utenfor rammen av gjeldsbrevloven § 26. 

2.3 Rettsvernet når hovedkravet har kommet til uttrykk i 

et omsetningsgjeldsbrev 

2.3.1 Motregningsretten har hjemmel i lov 

Når hovedkravet har kommet til uttrykk i et omsetningsgjeldsbrev, står C som godtroende 

avtaleerverver normalt i en bedre rettsstilling enn ved erverv av enkle fordringer.51 

Hovedregelen om Bs motregningsrett overfor avtaleerverve av omsetningsgjeldsbrev følger 

av gjeldsbrevloven § 18 første ledd: 

 «Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og 

mottakaren får det i hende, kann skyldnaren ikkje krevja motrekning med krav på 

avhendaren, uten mottakaren visste at skyldnaren hadde eit krav som kunde nyttast til 

motrekning, og måtte skjøna at skyldnaren kom til å lida tap, om ei avhending skulde 

stengja for dette.» 

Spørsmålet blir derfor om Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot avtaleerververe 

innenfor rammen av gjeldsbrevloven § 18 første ledd. 

Ordlyden tilsier at bestemmelsen oppstiller en hovedregel om at Bs motregningsrett avskjæres 

ved avhendelse av et omsetningsgjeldsbrev og et unntak når C var klar over at B hadde 

motregningsrett overfor A og C måtte skjønne at B ville lide tap dersom avhendelsen ville 

hindre B i å motregne. Ordlyden sondrer ikke mellom de ulike grunnlagene for Bs 

motregningsrett overfor A. Bestemmelsen kan derfor tolkes slik at Bs motregningsrett som 

hovedregel bortfaller ved overdragelse av et omsetningsgjeldsbrev, uavhengig av grunnlaget 

for Bs motregningsrett. Ordlyden taler derfor for at Bs avtale om motregning er uten 

betydning for Bs rett til å motregne overfor C. 

Ordlyden etterlater dermed et inntrykk av at bestemmelsen ekstingverer Bs avtalte 

motregningsrett og at B derfor er avskåret fra å motregne overfor C, med mindre 

                                                 
51 Bergsåker, Pengekravsrett s. 96. 



21 

 

motregningsretten kan forankres i lovbestemmelsens egne unntak. Det må imidlertid være 

klart at bestemmelsen ikke kan forstås på denne måten. Dersom § 18 første ledd uttømmende 

skulle regulert Bs motregningsrett overfor C, hadde det ikke vært adgang til for eksempel å 

innta en utvidet motregningsrett i selve omsetningsgjeldsbrevet. En motregningsrett som er 

påskrevet omsetningsgjeldsbrevet må C utvilsomt respektere, jf. forutsetningsvis § 14. 

Bestemmelsen i § 18 første ledd er derfor ingen ekstinksjonshjemmel,52 men en lovfestet rett 

til å motregne på nærmere bestemte vilkår.53 

Bestemmelsen har imidlertid blitt tolket ulikt i den juridiske teorien. Når spørsmålet er om Bs 

avtalte motregningsrett har rettsvern mot avtaleerververe innenfor rammen av § 18 første 

ledd, må det da spørres om i hvilke tilfeller bestemmelsen gir B motregningsrett. 

Bergsåker legger til grunn tilsvarende tolkning som her, men sondrer ikke eksplisitt mellom 

de ulike grunnlagene for Bs motregningsrett.54 Sæbø uttaler derimot at: 

«[En må] først spørre om B kunne ha motregnet overfor cesjonaren etter reglene om 

motregning ved overgang av enkle pengekrav, altså gbl. § 26. Besvares dette 

spørsmålet bekreftende, har B motregningsrett også overfor erverver av 

omsetningsgjeldsbrev, med mindre slik motregning er utelukket etter gbl. § 18».55 

Tilsvarende bestemmelse i svensk rett har blitt tolket på samme måte av Lindskog.56 Til støtte 

for tolkningen til Sæbø og Lindskog, kan det anføres at B under ingen omstendighet bør ha 

større rett til å motregne overfor erverver av omsetningsgjeldsbrev enn overfor erverver av 

enkle fordringer – selv om dette kun helt unntaksvis vil være tilfelle. 

På den annen side er ordlyden klar. Den naturlige språklige forståelsen av § 18 første ledd 

tilsier ikke at vilkårene i § 26 først må være oppfylt. Dersom lovgivers intensjon hadde vært at 

man først måtte vurdere motregningsretten som følger av § 26, ville det vært naturlig at dette 

fremgikk klart i lovteksten selv eller i forarbeidene. I mangel av tydelige holdepunkter for noe 

annet, bør det da legges avgjørende vekt på den naturlige språklige forståelsen av ordlyden.  

                                                 
52 Ussing, Obligationsretten s. 335. 
53 Sæbø, Motregning s. 160 flg. og Brækhus, Avtalt motregning s. 60–62.   
54 Bergsåker, Pengekravsrett s. 250–251. 
55 Sæbø, Motregning s. 159. 
56 Lindskog, Kvittning s. 470. 
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Når adgangen til å motregne er snevrere i § 18 første ledd enn i § 26, er det etter min mening liten grunn 

til først å vurdere motregningsretten som følger av § 26. Dersom vilkårene for å motregne i § 18 første 

ledd er oppfylt, har C etter min mening opptrådt illojalt overfor sin kommende debitor (B). Hvis 

motregning kan hjemles i § 18 første ledd, men ikke i § 26, kan man kanskje se resultatet som et utslag 

av Cs brudd på partenes gjensidige lojalitetsplikt. Lojalitetshensyn kan på den ene siden medføre at B 

bør avstå fra å motregne overfor C, dersom B kan avstå fra motregning uten å lide tap.57 På samme måte 

kan man si at C bør avstå fra selve cesjonen når denne åpenbart vil påføre B et tap. Gjennomfører C 

likevel cesjonen, kan man kanskje si at C bør bære risikoen for at A er betalingsdyktig, ved at B 

innrømmes motregningsrett overfor C. Etter min mening får bestemmelsen dermed et erstatningspreg. 

Det kan derfor spørres om det er erstatnings- og lojalitetsbetraktninger som er årsaken til at B har fått en 

lovfestet motregningsrett i omsetningsgjeldsbrev. Forarbeidene omtaler dessuten motregningsadgangen 

etter § 18 første ledd som en «kompensasjonsinnsigelse».58 Jeg går ikke nærmere inn på dette. 

Når ordlyden i § 18 første ledd ikke sondrer mellom tilfeller hvor Bs motregningsrett overfor 

A grunnes på ulovfestede motregningsregler og avtale, blir Cs kunnskap som hovedregel 

avgjørende for om Bs avtalte motregningsrett ligger innenfor bestemmelsens rammer. Med 

samme begrunnelse som i punkt 2.2.1 – hvor det særlig legges vekt på at avgjørelsen i Rt. 

2014 s. 883 ikke sondret mellom de mulige grunnlagene for Bs motregningsrett – legges det 

til grunn at Bs avtalte motregningsrett har rettsvern når vilkårene i § 18 første ledd er oppfylt.  

Konklusjonen blir derfor at Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot avtaleerververe 

innenfor rammen av gjeldsbrevloven § 18 første ledd.  

2.3.2 Motregningsretten har ikke hjemmel i lov 

Det neste spørsmålet blir om Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot avtaleerververe 

utenfor rammen av gjeldsbrevloven § 18. 

Ettersom bestemmelsen i § 18 første ledd ikke gir hjemmel for ekstinksjon av Bs avtalte 

motregningsrett, vil motregningsretten som utgangspunkt ha rettsvern også utenfor rammen 

av bestemmelsen. 

Det må imidlertid påpekes at når B har motregningsrett i et hovedkrav som har kommet til 

uttrykk i et omsetningsgjeldsbrev, vil gyldigheten og rettsvernet for en tilsvarende panterett 

ikke være tvilsom. Panteretten får her rettsvern ved at panthaver overtar besittelsen av 

omsetningsgjeldsbrevet eller eventuelt instruksjonsmyndighet over tredjeperson som besitter 

                                                 
57 Sæbø, Motregning s. 240 og s. 140–141. 
58 NUT 1935: 1 s. 41–42. 
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omsetningsgjeldsbrevet, jf. panteloven § 4-1 første og annet ledd, jf. § 3-2 annet og tredje 

ledd. Resonnementet som ble oppstilt i punkt 2.2.2 – hvor det særlig ble lagt vekt på den 

usikkerheten som oppstillingen av et panterettslig rettsvernskrav ville medført – vil derfor 

ikke være treffende for de tilfeller hvor B har motregningsrett i et hovedkrav som har kommet 

til uttrykk i et omsetningsgjeldsbrev.  

Istedenfor legges det her vekt på at reglene om omsetningsgjeldsbrev er gitt for å lette 

omsetningen av verdipapirer. Dersom B kunne utstedt et omsetningsgjeldsbrev for 

hovedfordringen, men forbeholdt seg en latent motregningsrett, ville dette kunne svekke 

tilliten til omsetningsgjeldsbrev som en kurant gjenstand for omsetning. Samtidig må det også 

påpekes at B har tatt en risiko for at hans motregningsrett skal gå tapt ved å utstede et 

omsetningsgjeldsbrev for hovedfordringen. Når rettsvernskravet for tilsvarende panteretter 

enkelt lar seg gjennomføre, bør det oppstilles et tilsvarende rettsvernskrav for avtalte 

motregningsretter som for panteretter, slik at B må sikre seg besittelsen av 

omsetningsgjeldsbrevet for å hindre ekstinksjon. Samme løsning er lagt til grunn av Sæbø.59 

Når det oppstilles et krav om at B må inneha besittelsen av omsetningsgjeldsbrevet, er det 

ikke aktuelt å drøfte om C kan ekstingvere motregningsretten med hjemmel i §§ 14 og 15. 

Disse bestemmelsene krever at C handler med den som er legitimert til å råde over 

omsetningsgjeldsbrevet, hvilket forutsetningsvis vil være B selv, jf. § 13.60 

Konklusjonen blir derfor at Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot avtaleerververe 

utenfor rammen av gjeldsbrevloven § 18 første ledd, så lenge B selv har besittelsen av 

omsetningsgjeldsbrevet. 

 

 

 

                                                 
59 Sæbø, Motregning s. 241 (petitavsnitt). 
60 Bergsåker, Pengekravsrett s. 99 flg. og s. 103 flg. 
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3 Avtalte motregningsretters rettsvern ved 

utlegg i hovedkravet 

3.1 Konflikten 

Det som skal vurderes i dette kapittelet er hvorvidt en utleggskreditor (C) – ved utlegg i 

hovedkravet – må respektere en avtalt motregningsrett mellom skyldneren (A) og debitor for 

hovedkravet (B). 

3.2 Rettsvernet når hovedkravet er en enkel fordring 

3.2.1 Motregningsretten har hjemmel i lov 

Et utlegg tas ved at det stiftes en panterett i det aktuelle formuesgodet som beslaglegges, jf. 

tvangsfullbyrdelsesloven § 7-1 andre ledd og panteloven § 5-1 første ledd bokstav a. Ved 

utlegg «i enkle krav» gjelder bestemmelsene i gjeldsbrevloven §§ 25–28 «tilsvarende», jf. 

panteloven § 5-7 femte ledd.  

Hovedregelen om Bs motregningsrett overfor utleggstaker, vil da følge av gjeldsbrevloven § 

26. Som et utgangspunkt, vil en kreditor som tar utlegg i enkle fordringer derfor likestilles 

med avtaleerververe i relasjon til Bs motregningsrett. 

I forbindelse med vedtakelse av en uttrykkelig adgang til å pantsette kontoinnskudd til fordel 

for kredittinstitusjonen selv, jf. panteloven § 4-4 annet ledd, uttalte Justisdepartementet:  

«En avtale om motregning vil i utgangspunktet ikke ha rettsvern overfor andre 

kreditorer som tar utlegg i innskuddskontoen».61  

Uttalelsen må forstås slik at Justisdepartementet legger til grunn at avtalte motregningsretter 

ikke har rettsvern overfor utleggstakere. I Rt. 2014 s. 883 («Nordea-dommen») uttaler 

Høyesterett følgende om Justisdepartementets uttalelse: 

«Den er ubegrunnet, og det er uklart hva den nærmere tar sikte på. En slik uttalelse 

kan for øvrig ikke under noen omstendigheter gi grunnlag for å sette til side en klar 

lovbestemt ordning» (avsnitt 44). 

                                                 
61 Prop.136 L (2009–2010) s. 11. 
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Høyesterett må her forstås som at de avskjærer Justisdepartementets uttalelser som uttrykk for 

gjeldende rett. Den lovbestemte ordningen som Høyesterett omtaler, er utgangspunktet om at 

utleggstakerne likestilles med avtaleerververe i relasjon til Bs motregningsrett i hovedkravet. 

Utleggstakere må da respektere en avtalt motregningsrett innenfor rammen av 

gjeldsbrevloven § 26, jf. § 25. 

På bakgrunn av de klare uttalelsene fra Høyesterett må det konkluderes med at Bs avtalte 

motregningsrett har rettsvern mot utleggstakere innenfor rammen av gjeldsbrevloven § 26.  

3.2.2 Motregningsretten har ikke hjemmel i lov 

Det neste spørsmålet blir om Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot utleggstakere 

utenfor rammen av gjeldsbrevloven § 26. 

Når utgangspunktet er at kreditorer som tar utlegg i enkle fordringer likestilles med 

avtaleerververe i relasjon til Bs motregningsrett, må utgangspunktet her være at også 

utleggstakere må respektere en avtalt motregningsrett som ligger utenfor rammen av 

gjeldsbrevloven § 26, jf. § 25. 

Til støtte for å fravike dette utgangspunktet – og bedømme avtalte motregningsretters 

rettsvern mot utleggstakere etter tilsvarende regler for panteretter – kan det anføres at 

panterettens rigide rettsvernsbestemmelser formodentlig vil formalisere og øke 

etterprøvbarheten av de konkrete rettsforholdene. En slik løsning ville dermed kunne bidra til 

å motvirke kreditorsvik.62 

På den annen side har lovgiver først og fremst søkt å motvirke kreditorsvik gjennom 

vedtakelse av særskilte bestemmelser til vern om kreditorene ved fellesforfølgelse.63 Lovgiver 

har ikke gitt enkeltforfølgende kreditorer et tilsvarende vern. På denne bakgrunn kan det sies 

at om utleggskreditorer skal stilles bedre enn avtaleerverver i relasjon til Bs motregningsrett – 

og påberope seg regler som beskytter mot kreditorsvik – må de begjære A konkurs, jf. 

konkursloven §§ 60 og 61. 

Det konkluderes derfor med at Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot utleggstakere 

utenfor rammen av gjeldsbrevloven § 26. 

                                                 
62 Lilleholt, Allmenn formuerett s. 33. 
63 Andenæs, Konkurs s. 10 flg. 
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3.3 Rettsvernet når hovedkravet har kommet til uttrykk i 

et omsetningsgjeldsbrev 

3.3.1 Motregningsretten har hjemmel i lov 

Spørsmålet er om Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot utleggstakere innenfor rammen 

av gjeldsbrevloven § 18 første ledd. 

Et utlegg i omsetningsgjeldsbrev får rettsvern ved at utleggskreditorene overtar besittelsen av 

omsetningsgjeldsbrevet eller eventuelt instruksjonsmyndighet over tredjeperson som besitter 

omsetningsgjeldsbrevet, jf. panteloven § 5-7 første ledd, jf. § 3-2 annet og tredje ledd. Ved å 

ikke regulere ekstinksjon, understreker bestemmelsene dermed utgangspunktet om at 

kreditorene ikke får bedre rett enn skyldneren, jf. dekningsloven § 2-2.  

På bakgrunn av drøftelsene i punkt 2.2.1, 2.3.1 og 3.2.1 – hvor det særlig legges vekt på at det 

i Rt. 2014 s. 883 ikke sondres mellom de mulige grunnlagene for Bs motregningsrett – legges 

det til grunn at Bs avtalte motregningsrett har rettsvern innenfor rammen av gjeldsbrevloven § 

18 første ledd, med mindre kreditorene kan påvise et særskilt grunnlag for ekstinksjon. 

I juridisk teori har Arnholm tidligere hevdet at man i visse tilfeller kan la «utleggshaver nyte 

godt av de legitimasjonsregler som opstilles til vern for frivillige erhververe» ut fra en 

«erstatningspreget begrunnelse».64 Dette synet har hverken fått tilslutning i rettspraksis eller i 

øvrig juridisk teori. Tvert imot har det blitt understreket at kreditorer ikke kan påberope seg 

god tro.65 Utleggstakere kan derfor ikke påberope seg legitimasjonsreglene i gjeldsbrevlovens 

andre kapittel ved utlegg i omsetningsgjeldsbrev.66 Et eventuelt vern for utleggstakere må 

derfor tenkes å basere seg utelukkende på erstatningsrettslige regler.  

Konklusjonen blir derfor at Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot utleggstakere 

innenfor rammen av gjeldsbrevloven § 18 første ledd. 

                                                 
64 Arnholm, Streiftog i obligasjonsretten s. 53–54. 
65 Lilleholt, Allmenn formuerett s. 33. 
66 Andenæs, Konkurs s. 240. 
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3.3.2 Motregningsretten har ikke hjemmel i lov 

Når kreditorer som tar utlegg i omsetningsgjeldsbrev ikke kan påberope seg god tro, vil Bs 

avtalte motregningsrett som utgangspunkt ha rettsvern mot utleggstakere også utenfor 

rammen av gjeldsbrevloven § 18 første ledd. 

Selv om kreditorene ikke kan påberope seg legitimasjonsreglene i gjeldsbrevloven andre 

kapittel, må det også her oppstilles et krav om at B må inneha besittelsen av 

omsetningsgjeldsbrevet for at C skal behøve å respektere den avtalte motregningsretten.67 

Som påpekt i punkt 2.3.2, vil gyldigheten og rettsvernet for en tilsvarende panterett i 

omsetningsgjeldsbrev ikke være tvilsom. Resonnementet som ble oppstilt i punkt 2.2.2 – hvor 

det særlig ble lagt vekt på den usikkerheten som oppstillingen av et panterettslig 

rettsvernskrav ville medført – vil derfor ikke være treffende når hovedkravet har kommet til 

uttrykk i et omsetningsgjeldsbrev.  

Med samme begrunnelse som i punkt 2.3.2 – hvor det særlig ble lagt vekt på å opprettholde 

tilliten til omsetningsgjeldsbrev som en kurant gjenstand for omsetning – oppstilles det derfor 

et krav om at B må inneha besittelsen av omsetningsgjeldsbrevet for at den avtalte 

motregningsretten skal ha rettsvern mot utleggskreditorer utenfor rammen av § 18 første ledd. 

Konklusjonen blir derfor at Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot utleggstakere utenfor 

rammen av gjeldsbrevloven § 18 første ledd, så lenge B selv har besittelsen av 

omsetningsgjeldsbrevet. 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Sæbø, Motregning s. 241. 
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4 Avtalte motregningsretters rettsvern ved 

As konkurs 

4.1 Konflikten 

Det som skal vurderes i dette kapittelet er hvorvidt et konkursbo (C) – ved beslag av 

hovedkravet – må respektere en avtalt motregningsrett mellom konkursskyldneren (A) og 

debitor for hovedkravet (B). 

4.2 Rettsvernet når hovedkravet er en enkel fordring 

4.2.1 Motregningsretten har hjemmel i lov 

Hovedregelen om Bs motregningsrett i konkurs følger av dekningsloven § 8-1 første og annet 

ledd: 

«Den som ved åpningen av bobehandlingen har en fordring på skyldneren som kan 

meldes i boet, kan benytte den til motregning med dens fulle beløp overfor en fordring 

som da tilkommer skyldneren, men som inngår i boet. 

Motregning kan ikke skje dersom motregning på grunn av fordringenes beskaffenhet 

ville være utelukket selv om skyldneren var solvent. At motfordringen opprinnelig 

gikk ut på annet enn penger, eller at motfordringen forfaller senere enn skyldnerens 

fordring, utelukker likevel ikke motregning. Motregning kan imidlertid ikke kreves når 

skyldnerens fordring var forfalt før boåpningen, mens motfordringen først forfaller 

etter dette tidspunkt.» 

Spørsmålet blir derfor om Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot konkursbeslag 

innenfor rammen av dekningsloven § 8-1 første og annet ledd, når hovedkravet er en enkel 

fordring. 

Ordlyden i første ledd tilsier at B kan motregne overfor C, dersom A og B hadde motstående 

fordringer ved konkursåpningen og Bs fordring kunne meldes i boet. Etter ordlyden gis B 

dermed en vid adgang til å motregne overfor konkursboet. Ordlyden i annet ledd tilsier at 

bestemmelsen supplerer og gjør visse unntak fra den vide motregningsadgangen som følger 

av første ledd.  
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Hverken første eller annet ledd sondrer mellom de ulike grunnlagene for Bs motregningsrett. 

Ordlyden i første og annet ledd tilsier derfor at B har motregningsrett overfor C så lenge 

lovens vilkår er oppfylt, uavhengig av om Bs avtale med A var nødvendig for å bringe 

forholdet innunder bestemmelsen.  

I juridisk teori er tilsvarende tolkning lagt til grunn av Sæbø,68 mens Brækhus som nevnt tar 

avstand fra å forankre rettsvernet for Bs motregningsrett i synspunktene om avtalt oppgjør av 

hovedkravet. 

Imidlertid må det også i denne sammenheng legges vekt på at Høyesterett i Rt. 2014 s. 883 

(«Nordea-dommen»), ikke la vekt på at partenes avtale var nødvendig for å utløse den 

lovfestede motregningsretten utleggstakere og konkursbo som fulgte av henholdsvis 

gjeldsbrevloven § 26 og dekningsloven § 8-1. 

Det legges da avgjørende vekt på Nordea-dommen og at ordlyden i dekningsloven § 8-1 

første og annet ledd ikke sondrer mellom de ulike grunnlagene for Bs motregningsrett. Det 

legges derfor til grunn at B kan derfor motregne overfor C i medhold av § 8-1 første og annet 

ledd, uavhengig av om avtale er nødvendig for at lovens vilkår skal være oppfylt. 

Konklusjonen blir derfor at Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot konkursbeslag 

innenfor rammen av dekningsloven § 8-1 første og annet ledd, når hovedkravet er en enkel 

fordring. 

4.2.2 Motregningsretten har ikke hjemmel i lov 

Det neste spørsmålet blir om Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot konkursbeslag 

utenfor rammen av dekningsloven § 8-1 første og annet ledd, når hovedkravet er en enkel 

fordring. 

På bakgrunn av at ordlyden i bestemmelsen ikke sondrer mellom de ulike grunnlagene for Bs 

motregningsrett utenfor konkurs, kan det spørres om bestemmelsen må tolkes antitetisk slik at 

motregning overfor C er avskåret med mindre vilkårene i første og annet ledd er oppfylt. En 

slik tolkning vil for eksempel avskjære Bs avtalte rett til å motregne overfor C med krav på 

andre enn A og C.  

                                                 
68 Sæbø, Motregning s. 235–237. 
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Til støtte for en antitetisk tolkning av bestemmelsen kan det anføres at annet ledd setter klare 

grenser for «motregning», uten å sondre mellom de ulike mulige rettsgrunnlagene for 

motregningen. Når reglene i dekningsloven er preseptoriske,69 vil andre ledds manglende 

sondring mellom ulike grunnlag isolert sett tale for at motregning i konkurs er avskåret 

utenfor lovens rammer. 

Bestemmelsen i annet ledd uttaler imidlertid ikke uttrykkelig at den regulerer all motregning i 

konkurs. Det vil da være like naturlig å tolke annet ledd slik at bestemmelsen regulerer den 

lovfestede motregningsretten som følger av første ledd. Det kan derfor ikke ensidig sluttes at 

lovgiver i annet ledd har ment å regulere motregning på også på annet grunnlag enn første 

ledd. Samtidig må det bemerkes at B, dersom bestemmelsen i annet ledd skulle anses for å 

regulere all motregning i konkurs, ville vært avskåret fra å benytte en utvidet motregningsrett 

som er innført i et gjeldsbrev. I et slikt tilfelle ville det ikke vært fare for kreditorsvik, men 

likevel ville motregningsretten blitt ekstingvert som følge av manglende rettsvern. 

På den ene siden vil en isolert tolkning av annet ledd tilsi at motregning i konkurs er avskåret 

med mindre vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. På den annen side tilsier en samlet tolkning 

av første og annet ledd at bestemmelsen ikke regulerer all motregning i konkurs. Ordlyden i § 

8-1 første og annet ledd gir derfor ingen tungtveiende tolkningsbidrag til spørsmålet om 

avtalte motregningsretter har rettsvern utenfor rammen av bestemmelsen. Den mest 

nærliggende tolkningen av bestemmelsen er likevel å anse den som en lovfestet 

motregningsrett, slik bestemmelsene i gjeldsbrevloven §§ 18 og 26 også forstås. 

Spørsmålet om avtalte motregningsretter har rettsvern mot konkursbeslag utenfor rammen av 

lovfestede motregningsregler, har blitt drøftet i juridisk teori. Brækhus legger som nevnt til 

grunn at spørsmålet må drøftes etter panterettslige rettsvernsregler.70 Lilleholt inntar samme 

standpunkt som Brækhus og uttaler samtidig uttrykkelig at dekningsloven § 8-1 første og 

annet ledd ikke kan fravikes ved avtale.71  

Hverken Huser eller Bergo legger til grunn at spørsmålet om avtalte motregningsretters 

rettsvern må bedømmes etter panterettslige rettsvernsregler. De uttaler imidlertid at avtalte 

                                                 
69 Lilleholt, Konsern og konkurs s. 143, Bergo, Netting av derivatkontrakter s. 59 og Huser, Omstøtelse s. 339. 
70 Brækhus, Avtalt motregning s. 65. 
71 Lilleholt, Konsern og konkurs s. 143. 
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motregningsretter kun har rettsvern innenfor rammene av bestemmelsen i dekningsloven § 8-1 

første og annet ledd.72 Bergo uttaler i den forbindelse: 

«Det er også klart forutsatt i lovens forarbeider at reglene omfatter avtalt 

motregning».73 

Før dekningsloven ble vedtatt hadde B nærmest en ubetinget adgang til å motregne overfor 

konkursboet, jf. daværende konkurslov § 119 og eksempelvis Rt. 1891 s. 374 (på s. 375). 

Konkurslovutvalget – som forberedte dekningsloven – var skeptiske til å videreføre en så 

vidtrekkende motregningsrett i konkurs. Tilbakeholdenheten ble blant annet begrunnet med at 

motregningsrett ofte blir anerkjent i konkurs, selv om den ikke har virket kredittskapende.74 

Motregningsretten vil imidlertid typisk ha virket kredittskapende dersom den er avtalebasert. 

Av denne årsak ble det i et dansk lovutkast foreslått å begrense motregningsretten i konkurs, 

blant annet til tilfeller hvor motregningsretten er avtalebasert. 

Konkurslovutvalget gir ikke klart uttrykk for sitt eget syn på avtalte motregningsretters 

stilling i konkurs, men tok avstand fra «en så gjennomgripende reform» som det danske 

forslaget.75 Konkurslovutvalget har ikke dermed sagt at avtalte motregningsretter mangler 

rettsvern utenfor rammen som da ble diskutert (rammen av den lovfestede motregningsrett i 

dekningsloven § 8-1 første og annet ledd). Uttalelsene i forarbeidene kan derfor ikke ensidig 

tas til inntekt for at lovgiver tok sikte på å avskjære avtalt motregning utenfor rammen av 

dekningsloven § 8-1 første og annet ledd. 

Tjaum argumenterer for at partene kan avtale unntak fra vilkårene i dekningsloven § 8-1 

første og annet ledd.76 Tjaum legger særlig vekt på at en slik løsning fjerner den 

problemskapende sondringen mellom avtaler om motregning og avtale om alternative 

oppfyllelsesmåter. På et annet punkt legger Tjaum derimot til grunn at lovbestemmelsen som 

utgangspunkt må gå foran avtalt motregningsrett og at vilkåret om at A og B må ha 

motstående krav ved boåpningen, uansett skal gjelde absolutt.77  

                                                 
72 Huser, Omstøtelse s. 339 og Bergo, Netting av derivatkontrakter s. 58 flg. 
73 Bergo, Netting av derivatkontrakter s. 60. 
74 NOU 1972: 20 s. 328–329. 
75 NOU 1972: 20 s. 329. 
76 Tjaum, Valuta- og renteswaper s. 402. 
77 Tjaum, Valuta- og renteswaper s. 477. 
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Begrunnelsen til Bergo og Tjaum for å avskjære avtalte motregningsretter utenfor rammen av 

dekningsloven § 8-1 første og annet ledd, er først og fremst basert på hensynet til boets 

inntredelsesrett i skyldnerens gjensidig bebyrdende kontrakter.78 Etter dekningsloven § 7-3 

har konkursboet rett til å tre inn i og oppfylle skyldnerens kontrakter, og på den måten 

realisere kontraktenes potensielle verdier til fordel for kreditorfellesskapet. Verdien for 

kreditorfellesskapet ville imidlertid kunne bli begrenset dersom B gis rett til å motregne i takt 

med Cs opparbeidelse av et hovedkrav mot B. 

For eksempel har A som utleier inngått en leiekontrakt med B. Før A gikk konkurs hadde B krav på 

erstatning som følge av at A hadde levert mangelfull ytelse. C velger å tre inn i leieavtalen og B blir 

skyldig leiebeløp til C. Kravet til C mot B (hovedkravet), kan B som utgangspunkt ikke gjøre opp 

gjennom motregning i erstatningskravet (motkravet), jf. dekningsloven § 8-1 første ledd. B har 

imidlertid betinget seg en utvidet motregningsrett som tillater B å motregne erstatningskravet i kravet på 

leiebeløp. B motregner så krone for krone i takt med at leiebeløpet akkumuleres hos C, i stedet for at B 

melder erstatningskravet i boet som et dividendekrav,79 jf. dekningsloven § 6-1. Leiekontrakten ble 

dermed ikke så gunstig for kreditorfellesskapet som C hadde sett for seg. 

For at Cs inntredelsesrett i As kontrakter skal bli tilstrekkelig effektiv, argumenterer Tjaum og 

Bergo derfor med at avtalte motregningsretter må avskjæres utenfor rammen av 

dekningsloven § 8-1 første og annet ledd. Selv om Andenæs hovedsakelig drøfter lovfestet 

motregningsrett,80 argumenterer han for tilsvarende løsning.81 

Sæbø uttaler på sin side at: 

«[De grunner som i punkt 2.2.2] mer generelt er anført til støtte for anerkjennelse av 

avtalt motregningsrett selv om vilkårene for motregning bl.a. i deknl. § 8-1, 1.ledd 

ikke er oppfylt, [tilsier] at avtalt motregningsrett også anerkjennes i de tilfeller som 

drøftes her. At den avtalte motregningsrett kan redusere boets interesse i å tre inn i 

skyldnerens kontrakt med B, er en annen sak; motregningsretten kan i så måte få 

samme virkning som andre avtalebestemmelser om Bs vederlagsforpliktelse».82 

Sæbøs uttalelse må her forstås slik at han argumenterer for at avtalte motregningsretter bør 

anerkjennes i konkurs, uavhengig av om motregningsretten kommer i konflikt med 

                                                 
78 Bergo, Netting av derivatkontrakter s. 59 flg. og Tjaum, Valuta- og renteswaper s. 413 flg. (særlig på s. 422) 

og s. 477. 
79 Andenæs, Konkurs s. 391 flg. 
80 Andenæs, Konkurs s. 226. 
81 Andenæs, Konkurs s. 232. 
82 Sæbø, Motregning s. 444–445. 
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bestemmelsene i dekningsloven §§ 7-3 og 8-1 første ledd. Uttalelsene må derfor forstås slik at 

Sæbø legger til grunn at avtalte motregningsretter har rettsvern utenfor rammen av 

dekningsloven § 8-1 første og annet ledd. 

Så langt må det legges til grunn at spørsmålet om avtalte motregningsretters rettsvern utenfor 

rammen av § 8-1 første og annet ledd er sterkt omdiskutert i den juridiske teorien. Selv om 

den mest nærliggende tolkningen er å anse bestemmelsen som en lovfestet motregningsrett 

som ikke avskjærer motregning på annet grunnlag, er ordlyden åpen.  

Hensynet til konkursboets inntredelsesrett i skyldnerens gjensidig tyngende kontrakter vil tale 

med tyngde mot at avtalte motregningsretter kan gjøres gjeldende utenfor rammen av § 8-1 

første og annet ledd. For at inntredelsesretten skal bli mest mulig effektiv, bør ikke 

konkursboet kunne møtes med utvidet motregning, i takt med at konkursboets krav på B øker.  

På den annen side vil en avskjæring av avtalte motregningsretter utenfor rammen av § 8-1 

første og annet ledd, for eksempel medføre at B blir forhindret i å benytte en avtalt 

motregningsrett som A og B har inntatt i et enkelt gjeldsbrev. Selv om det her ikke er noen 

fare for kreditorsvik, vil Bs motregningsrett likefult bli ekstingvert. Samtidig vil avskjæringen 

bidra til å forsterke problemene som oppstår når det sondres mellom motregningsrett som en 

regulering av hovedkravet og motregningsrett som en sikkerhet for motkravet.83 En slik 

sondring vil kunne virke tilfeldig for partene og utgjøre en felle for den part som ikke mestrer 

den subtile balansegangen som sondringen innebærer.84 

Samtidig vil avtalt motregning innenfor rammen av § 8-1 første og annet ledd kunne medføre 

at hovedkravet blir tilnærmet verdiløst for kreditorfellesskapet. Den nevnte sondringen 

mellom de to avtaletyper vil derfor også kunne virke tilfeldig for kreditorfellesskapet. Det 

vern av kreditorene man oppnår ved sondringen vil derfor i hovedsak være rent formelt, 

ettersom partene med litt kreativitet og innsats normalt vil klare å formulere 

motregningsretten som en regulering av hovedkravet.85 Et eventuelt rettighetstap som følge av 

et formelt og svakt begrunnet skille mellom to avtaler som reelt går ut på det samme, vil også 

kunne bidra til å undergrave betydningen av det formuerettslige utgangspunktet om rettsvern. 

                                                 
83 Tjaum, Valuta- og renteswaper s. 402 og Sæbø, Motregning s. 239. 
84 Sæbø, Motregning s. 239. 
85 Sæbø, Motregning s. 239. 
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Det må også tas i betraktning at bestemmelsene i dekningsloven er av utpreget positivrettslig 

karakter og medfører inngrep i etablerte rettsforhold. Kreditorfelleskapets inntredelsesrett 

innebærer en innskrenkning av de solvente partenes avtalefrihet forut for konkurs og en 

reduksjon av den enkelte avtalekreditors rett til å gå fra en kontrakt med konkursskyldneren. 

Skulle den enkelte kreditor først bli fastlåst til kontrakten med konkursskyldneren og deretter 

måtte tåle et bortfall av den motregningsretten som følger av den samme kontrakten, kan det 

spørres om hensynet til kreditorfellesskapet har blitt strukket for langt på bekostning av den 

enkelte kreditor med særskilt dekningsadgang. 

Kreditorfellesskapet har blitt gitt en særlig rett til å tre inn i de kontrakter som de finner 

fordelaktige og lovgiver har allerede gjennom denne bestemmelsen strukket hensynet til 

kreditorfellesskapet langt. Det kan da hevdes at kreditorfellesskapet ikke bør kunne påberope 

seg fraværet av lukrative valgmuligheter som argument for å gå inn i en kontrakt og avskjære 

partenes kontraktsbaserte motregningsrett. De usikrede kreditorene ville i så fall kunne velte 

deler av sitt samlede økonomiske tap over på den kreditoren som faktisk har vært forutseende 

og betinget seg en særskilt dekningsrett. En slik tankegang innebærer en undergravning av de 

særskilte dekningsrettene og hensynene bak disse. Skal kreditorfellesskapet beskyttes mot 

konkursskyldnerens uheldige disposisjoner i forkant av konkursåpningen, bør dette heller skje 

gjennom reglene om omstøtelse i dekningsloven kapittel 5.86 

På bakgrunn av tolkningsbidragene må det konstateres at spørsmålet om avtalte 

motregningsretters rettsvern utenfor rammen av dekningsloven § 8-1 første og annet ledd, gir 

rom for tvil. Ordlyden kan tolkes i begge retninger, forarbeidene er ikke entydige og 

Høyesterett har ikke uttrykkelig tatt stilling til spørsmålet. Når det videre er stor uenighet om 

spørsmålet i juridisk teori, bør man i mangel av klare autoritative kilder legge vekt på de 

reelle hensyn som gjør seg gjeldende.  

Mot å anerkjenne avtalt motregningsrett utover rammen av dekningsloven § 8-1 første og 

annet ledd, er det først og fremst hensynet til boets inntredelsesrett i skyldnerens kontrakter 

som kan vektlegges. Dette hensynet kan imidlertid ikke veie tyngre enn hensynene bak det 

formuerettslige utgangspunktet om rettsvern og utgangspunktet om at kreditorene ikke får 

bedre rett enn skyldneren. Det bør også legges vekt på de rettstekniske utfordringene en 

sondring mellom motregningsretter som regulering av hovedkravet og motregningsretter som 

                                                 
86 Andenæs, Konkurs s. 285 flg. 
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sikkerhet for motkravet innebærer, samtidig som vernet en oppnår med en slik sondring mer 

er formelt enn reelt. Videre vil ordlyden i dekningsloven § 8-1 første og annet ledd helst 

kunne forstås slik at den oppstiller en lovfestet motregningsrett – på lik linje med 

gjeldsbrevloven §§ 18 og 26 – uten dermed å regulere motregning på annet grunnlag.  

I mangel av klare holdepunkter for å fravike det formuerettslige utgangspunktet om rettsvern, 

legges det her avgjørende vekt på de reelle hensyn som taler for å anerkjenne avtalte 

motregningsretter også utenfor rammen av dekningsloven § 8-1 første og annet ledd.   

Avtalte motregningsretter vil derfor som hovedregel ha rettsvern utenfor rammen av 

dekningsloven § 8-1 første og annet ledd, når hovedkravet er en enkel fordring. 

Det må imidlertid oppstilles et unntak fra denne hovedregelen, på bakgrunn av bestemmelsen 

i dekningsloven § 8-1 tredje ledd:  

«Er etter foranstående regler motregning utelukket på ett stadium av 

insolvensbehandlingen, kan motregning heller ikke skje på et senere tidspunkt.» 

Ordlyden tilsier at Bs motregningsrett ikke vekkes til live som følge av at 

insolvensbehandlingen går over fra ett stadium til et annet. Ordlyden underbygger dermed det 

grunnleggende utgangspunktet innenfor konkursretten, om at det er forholdene ved åpningen 

av bobehandlingen som er avgjørende for Bs rettsstilling overfor C.87 En adgang til å fravike 

dette utgangspunktet gjennom avtale, ville kunne medføre store vanskeligheter med å 

gjennomføre bobehandlingen. Det er derfor naturlig at bestemmelsen gjelder uavhengig av 

hva A og B eventuelt måtte ha avtalt. 

Samtidig må det antas at konkursboet heller ikke trenger å respektere en avtale som gir 

motregningsrett utover begrensningene i dekningsloven §§ 8-2 til 8-4.88 Jeg går ikke nærmere 

inn på disse unntakene. 

Når hovedkravet er en enkel fordring blir konklusjonen derfor at Bs avtalte motregningsrett 

har rettsvern mot konkursbeslag utenfor rammen av dekningsloven § 8-1 første og annet ledd, 

med mindre motregning avskjæres etter § 8-1 tredje ledd eller §§ 8-2 til 8-4. 

                                                 
87 Brækhus, Avtalt motregning s. 73 og Sæbø, Motregning s. 240 og s. 488 flg. 
88 Sæbø, Motregning s. 240. 
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4.3 Rettsvernet når hovedkravet har kommet til uttrykk i 

et omsetningsgjeldsbrev 

4.3.1 Motregningsretten har hjemmel i lov 

I tilfeller hvor hovedkravet har kommet til uttrykk i et omsetningsgjeldsbrev og Bs avtalte 

motregningsrett ligger innenfor rammen av dekningsloven § 8-1 første og annet ledd, legges 

det også her – som i punkt 4.2.1 – avgjørende vekt på de klare uttalelsene i Rt. 2014 s. 883 

(«Nordea-dommen») og at ordlyden i dekningsloven § 8-1 første og annet ledd ikke sondrer 

mellom de ulike grunnlagene for Bs motregningsrett. Det legges derfor til grunn at B kan 

motregne overfor C i medhold av § 8-1 første og annet ledd, uavhengig av om avtale er 

nødvendig for at lovens vilkår skal være oppfylt. 

Konklusjonen blir derfor at Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot konkursbeslag 

innenfor rammen av dekningsloven § 8-1 første og annet ledd, når hovedkravet har kommet til 

uttrykk i et omsetningsgjeldsbrev. 

4.3.2 Motregningsretten har ikke hjemmel i lov 

På lik linje med utleggskreditorer kan ikke konkursboet påberope seg god tro.89 Selv om det 

er utstedt et omsetningsgjeldsbrev for hovedkravet, vil konkursboet derfor ikke kunne 

påberope seg legitimasjonsreglene i gjeldsbrevlovens andre kapittel som grunnlag for 

ekstinksjon av Bs avtalte motregningsrett. 

Som påpekt i punkt 2.3.2, vil gyldigheten og rettsvernet for en tilsvarende panterett i 

omsetningsgjeldsbrev ikke være tvilsom. Resonnementet som ble oppstilt i punkt 2.2.2 – hvor 

det særlig ble lagt vekt på den usikkerheten som oppstillingen av et panterettslig 

rettsvernskrav ville medført – vil derfor ikke være treffende når hovedkravet har kommet til 

uttrykk i et omsetningsgjeldsbrev. Med samme begrunnelse som i punkt 2.3.2 – hvor det 

særlig ble lagt vekt på å opprettholde tilliten til omsetningsgjeldsbrev som en kurant gjenstand 

for omsetning – oppstilles det derfor et krav om at B må inneha besittelsen av 

omsetningsgjeldsbrevet for at den avtalte motregningsretten skal ha rettsvern mot C utenfor 

rammen av dekningsloven § 8-1 første og annet ledd. 

                                                 
89 Lilleholt, Allmenn formuerett s. 33. 
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Videre – og med samme begrunnelse som i punkt 4.2.2 – legges unntakene om at avtalte 

motregningsretter ikke har rettsvern dersom de kommer i konflikt med dekningsloven § 8-1 

tredje ledd eller §§ 8-2 til 8-4 også til grunn når hovedkravet har kommet til uttrykk i et 

omsetningsgjeldsbrev. 

Når hovedkravet har kommet til uttrykk i et omsetningsgjeldsbrev, blir konklusjonen derfor at 

Bs avtalte motregningsrett har rettsvern mot konkursbeslag utenfor rammen av dekningsloven 

§ 8-1 første og annet ledd så lenge B selv innehar besittelsen av omsetningsgjeldsbrevet, med 

mindre motregning avskjæres etter § 8-1 tredje ledd eller §§ 8-2 til 8-4. 
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5 Gyldigheten og rettsvernet for 

panteretter i egne pengeforpliktelser 

5.1 Adgangen til å stifte panteretter i egen gjeld 

Før rettsvernet mot tredjeperson for panteretter i egne pengeforpliktelser kan vurderes, må det 

først spørres om det i det hele tatt er adgang til (mellom A og B) å stifte en gyldig panterett 

for B i Bs egen pengeforpliktelse (pant i egen gjeld). 

Spørsmålet blir derfor om det i forholdet mellom A og B kan stiftes en panterett i egen gjeld. 

En panterett kan kun «stiftes rettsgyldig hvor dette er hjemlet i (…) lov», jf. panteloven § 1-2 

andre ledd. En panterett i egen gjeld må derfor – i motsetning til avtalte motregningsretter – 

ha hjemmel i lov. 

I forbindelse med en revisjon av panteloven i 2010, ble det i § 4-4 annet ledd inntatt en 

uttrykkelig hjemmel for kredittinstitusjoner til å betinge seg panterett i kunders innskudd i 

kredittinstitusjonen. En panterett i egen gjeld som er etablert etter vedtakelsen av, og i 

overensstemmelse med denne bestemmelsen, vil utvilsomt være gyldig mellom partene.  

For andre avtaler om pant i egen gjeld, må spørsmålet om panterettens gyldighet vurderes 

etter pantelovens generelle bestemmelser om stiftelse av panteretter i enkle fordringer og 

omsetningsgjeldsbrev. 

Det avgrenses her mot sikringscesjon og factoring som nevnt i §§ 4-9 og 4-10, samt pantsettelse av 

andre formuesgoder enn omsetningsgjeldsbrev som nevnt i panteloven §§ 4-1 til 4-3a. 

«Enkle pengekrav» kan pantsettes i medhold av § 4-4 første ledd, mens 

«omsetningsgjeldsbrev» kan pantsettes i medhold av § 4-1 første ledd, jf. annet ledd. 

Ordlyden i bestemmelsene i §§ 4-4 første ledd og 4-1 første ledd, avskjærer ikke uttrykkelig 

pant i egen gjeld og bestemmelsene gir derfor hjemmel for slik panterett isolert sett. 

Spørsmålet om det eksisterer adgang til å etablere panteretter i egen gjeld ble drøftet av 

justiskomiteen i forarbeidene til panteloven, i forbindelse med vedtakelsen av den generelle 

adgangen til å pantsette enkle fordringer i § 4-4 første ledd. Komiteen uttalte at: 
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«[D]et prinsipielt ikke kan være noe til hinder for at det etableres pant i pantsetterens 

fordring på panthaveren, såkalt ‘pant i egen gjeld’. (…) Noen uttrykkelig lovhjemmel 

[utover den vedtatte bestemmelsen i § 4-4 første ledd] kan ikke være påkrevet. En 

avtale om pant i egen gjeld er når det dreier seg om enkle krav er i realiteten en avtale 

om motregning. (…) At det nå også åpnes en generell adgang til å pantsette enkle 

krav, kan her ikke gjøre noe fra eller til. Om man oppfatter forholdet som pant i egen 

forpliktelse, eller som en avtale om motregning, er av underordnet betydning.»90 

Sitatet forstås slik at justiskomiteen her legger til grunn at bestemmelsen i § 4-4 første ledd 

åpner for pant i egen gjeld og at panteretter og avtalte motregningsretter vil ha samme 

rekkevidde. Komiteen gir imidlertid ikke en dyptgående rettslig begrunnelse for sitt syn. Slik 

justisdepartementets lovavdeling påpeker i sin uttalelse fra 2007,91 synes det her som at 

komiteen har oversett forskjellene mellom avtalte motregningsretter og panteretter i egen 

gjeld. Samtidig illustrerer uttalelsen at komiteen ikke så for seg at en panterett i egen gjeld 

kan gi bedre dekning overfor tredjeperson enn en avtalt motregningsrett. En slik forbedring 

for panteretter ville imidlertid følge av adgangen til å få dekning for renter påløpt etter 

konkursåpning, jf. dekningsloven § 9-7, jf. panteloven § 1-5 første ledd bokstav b.  

På denne bakgrunn synes uttalelsen til justiskomiteen lite overveid. Selv om uttalelsene om at 

panteretter og avtalte motregningsretter vil ha samme rekkevidde fremstår lite gjennomtenkte, 

ligger det i resonnementet en klar forutsetning om at det kan stiftes gyldige panteretter i egen 

gjeld, som er bindende for A og B. Forarbeidsuttalelsene taler derfor for at det kan stiftes 

panteretter i egen gjeld. 

Justisdepartementets lovavdeling drøftet i 2007 spørsmålet om adgangen til å etablere pant i 

egen gjeld, i relasjon til motregningsforbudet i finansavtaleloven § 29 første ledd: 

«Spørsmålet er tvilsomt, men etter Lovavdelingens syn er det rettskildemessig dekning 

for å legge til grunn at det ikke etter alminnelige panterettslige regler eksisterer en 

adgang til ‘pant i egen gjeld’ i bankinnskudd ut over adgangen til avtalt motregning. 

De avgjørende hensynene som er fremhevet i Rt-1983-910, herunder argumentet om at 

det rettsteknisk ville være vanskelig å trekke en grense mellom avtaler som skulle 

anses som pantavtaler og motregningsavtaler, gjør seg fremdeles gjeldende. 

                                                 
90 Innst. O. nr. 19 (1979–1980) s. 23. 
91 JDLOV-2007-4346. 
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Justiskomitéens uttalelser (…) trekker etter vårt syn ikke entydig i retning av at en har 

ønsket å etablere en adgang til pant i egen gjeld ved siden av adgangen til avtalt 

motregning».92 

Sitatet forstås slik at lovavdelingen her legger til grunn at det ikke eksisterer en generell 

adgang til å etablere pant i egen gjeld når hovedfordringen er en enkel fordring. 

Lovavdelingens utgangspunkt står dermed i strid med justiskomiteens uttalelser i forarbeidene 

til panteloven. Som støtte for sitt syn legger lovavdelingen avgjørende vekt på Rt. 1983 s. 910 

(«ETA-dommen») og juridisk teori skrevet i etterkant av denne avgjørelsen.  

I ETA-dommen hadde en bank betinget seg panterett i en kundes marginkonto i banken (i 

medhold av dagjeldende bestemmelse i gbl. § 32 første ledd) før det ble åpnet konkurs hos 

kunden. Banken krevde dekning av renter påløpt etter konkursåpningen, men fikk ikke 

medhold. Høyesterett la til grunn at banken ikke hadde panterett i marginkontoen, men en 

avtalt motregningsrett. Banken kunne da ikke kreve dekning for renter påløpt etter 

boåpningen etter bestemmelsen i dagjeldende konkurslov § 120 første ledd. Førstvoterende, 

med tilslutning fra de øvrige dommerne, uttalte at: 

«[D]et ikke [er] naturlig å anse en banks sikkerhet i en lånekundes eget innskudd som 

en panterett i egentlig forstand. (…) Når retten i realiteten nærmest har karakter av en 

motregningsrett, kan det etter min mening ikke være riktig at partene skal kunne sikre 

seg en særlig rett til renter etter åpning av konkurs bare ved at de formelt bruker 

formen pant. Det ville i det hele tatt være vanskelig å finne en rasjonell avgrensning 

mellom tilfelle hvor sikkerhet i egen fordring skulle anses som en panterett eller en 

sikkerhetsrett av annen karakter, fortrinnsvis en avtalt motregningsrett.» (s. 914) 

Sitatet forstås slik at Høyesterett legger til grunn at en sikkerhetsrett i egne pengeforpliktelser 

må bedømmes som en avtalt motregningsrett når forpliktelsen er en enkel fordring, uavhengig 

av hvilken form partene selv har gitt avtalen. Situasjonen her var imidlertid den at partene 

kunne avtalt motregningsrett, og det kan derfor spørres om Høyesterett ville hatt et annet syn 

på panteretten dersom partene var avskåret fra å stifte en avtalt motregningsrett. Selv om 

Høyesterett ikke uttaler seg om gyldighetsspørsmålet, kan uttalelsen sies å trekke i retning av 

at det ikke kan stiftes en gyldig panterett i egen gjeld når hovedkravet er en enkel fordring.  

                                                 
92 JDLOV-2007-4346. 
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Den juridiske teorien er delt i synet på betydningen av ETA-dommen. Skoghøy legger på 

bakgrunn av avgjørelsen til grunn at en avtale om pant i egen gjeld ikke vil ha rettsvern mot 

tredjeperson, men at panteretten likevel er gyldig mellom partene.93 Skoghøy synes å 

begrunne sitt syn med at forarbeidsuttalelsene til reglene om håndpant forutsatte at 

spørsmålene om panterettens gyldighet og rettsvern skulle holdes adskilt.94 Det samme vil da 

gjelde hvor andre rettsvernsakter (for eksempel tinglysing) må iakttas for å oppnå rettsvern.95 

Brækhus legger derimot til grunn at en panterett kun er gyldig dersom det er mulig å etablere 

rettsvern for retten og partene har til hensikt å gjennomføre rettsvernsakten.96 Brækhus legger 

også til grunn at en panterett ikke kan gis rettsvern når rettsvernsvilkårene ikke lar seg 

oppfylle på en fornuftig måte og nevner som eksempel den tidligere bestemmelsen om pant i 

innskuddsbøker som fulgte av gjeldsbrevloven § 32.97 Etter bestemmelsen i gbl. § 32 fikk 

panteretter i innskuddsbøker rettsvern ved notifikasjon til debitor cessus, på samme måte som 

panteretter i enkle krav får rettsvern ved melding til skyldneren for det pantsatte kravet, jf. 

panteloven § 4-5 første ledd. Brækhus må derfor forstås slik at han legger til grunn at det ikke 

kan stiftes gyldige panteretter i en enkel fordring. 

Spørsmålet om det kan stiftes gyldig panterett i egen gjeld, er tvilsomt. Mot en slik adgang 

taler særlig ETA-dommen hvor Høyesterett la til grunn at en sikkerhetsrett i egen gjeld må 

betraktes som en avtalt motregningsrett. Lovavdelingens uttalelser fra 2007 trekker også i 

samme retning, selv om de ikke har status som forarbeidsuttalelser til bestemmelsen i 

panteloven § 4-4 første ledd.  

Det kan imidlertid legges vekt på at ordlyden i bestemmelsene som åpner for pantsettelse av 

enkle fordringer og omsetningsgjeldsbrev, ikke avskjærer muligheten for pant i egen gjeld. 

Samtidig kan det også legges vekt på at forarbeidene til panteloven klart forutsatte at det var 

adgang til å stifte panteretter i egen gjeld og at de senere uttalelsene fra lovavdelingen ikke 

har status som forarbeider til bestemmelsen i panteloven § 4-4 første ledd. I samme retning 

trekker det faktum at Høyesterett i ETA-dommen ikke uttrykkelig uttaler at pant i egen gjeld 

er avskåret.  

                                                 
93 Skoghøy, Panteloven s. 401–402.  
94 NUT 1970: 2 s. 111. 
95 Skoghøy, Panteloven s. 57–58. 
96 Brækhus, Pant og annen realsikkerhet s. 7. 
97 Brækhus, Avtalt motregning s. 66–67. 
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Det avgjørende blir likevel at forarbeidene til panteloven klart forutsatte at spørsmålet om en 

panteretts gyldighet og rettsvern måtte holdes adskilt for håndpanteretter og at reelle hensyn 

støtter at en slik forutsetning må tas også for andre panteretter. Bak reglene som tillater 

ekstinksjon av panteretter ligger det nemlig en klar forutsetning om at panteretten 

ekstingveres (skyves nedover i prioritetsrekken) dersom den ikke har rettsvern, hvilket igjen 

forutsetter at panteretten er gyldig og reell selv om den ikke har rettsvern. Dersom en panterett 

ikke hadde vært gyldig uten rettsvern, hadde det ikke vært noen panterett å ekstingvere.  

Konklusjonen blir derfor at det i forholdet mellom A og B kan stiftes pant i egen gjeld. 

5.2 Rettsvernet for panteretter i egen gjeld 

Det andre vurderingstemaet er om panteretter i egen gjeld kan oppnå rettsvern. I denne 

sammenheng blir det naturlig å vurdere om B forbedrer sin sikkerhetsrett overfor tredjeperson 

gjennom å avtale pant i egen gjeld fremfor en motregningsrett. 

Det sentrale spørsmålet blir derfor om B forbedrer sin sikkerhetsrett overfor tredjeperson 

gjennom å avtale pant i egen gjeld fremfor en motregningsrett.  

Når det er utstedt omsetningsgjeldsbrev for hovedfordringen, byr ikke rettsvernsspørsmålet på 

problemer for panteretter i egen gjeld. Panteretten får her rettsvern ved at panthaver overtar 

besittelsen av omsetningsgjeldsbrevet eller eventuelt instruksjonsmyndighet over tredjeperson 

som besitter omsetningsgjeldsbrevet, jf. panteloven § 4-1 første og annet ledd, jf. § 3-2 annet 

og tredje ledd. Panteretter i omsetningsgjeldsbrev vil derfor kunne oppnå rettsvern.  

Kredittinstitusjoners panteretter i kunders innskudd stiftet i medhold av § 4-4 annet ledd, får 

rettsvern dersom de inngås skriftlig, jf. § 4-5 annet ledd. Panteretter stiftet i overensstemmelse 

med bestemmelsene i §§ 4-4 annet ledd og 4-5 annet ledd, vil derfor ha rettsvern mot 

tredjeperson.  

For andre avtaler om pantsettelse av enkle fordringer blir spørsmålet om A og B har oppfylt 

rettsvernsvilkårene som følger av § 4-5 første ledd første punktum: 

«Panterett i enkelt krav får rettsvern ved at skyldneren får melding om pantsettelsen, 

enten fra pantsetteren eller fra panthaveren». 
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Etter ordlyden vil en panterett i egen gjeld, som er avtalt mellom pantsetter A og skyldner B, 

få rettsvern ved at B får melding om pantsettelsen fra A eller fra B selv. Bestemmelsen passer 

dermed dårlig på tilfeller hvor det avtales pant i egen gjeld.  

Regler om notifikasjon sikrer etterprøvbarhet for de mellom A og B stiftede rettene, ved at en 

tredjeperson C gis kjennskap om avtaleforholdet mellom A og B.98 Etterprøvbarheten består i 

at C kan vitne om innholdet i meldingen (notifikasjonen). En slik etterprøvbarhet oppnås ikke 

når det stiftes panteretter i egen gjeld, ettersom det da ikke vil eksistere noen tredjeperson. 

Hensynet som begrunner rettsvernsreglene blir derfor ikke ivaretatt ved avtaler om pant i egen 

gjeld. Det er på denne bakgrunn det kan spørres om en panterett i en enkel fordring kan oppnå 

rettsvern når panthaver selv er skyldner for det pantsatte kravet. 

Til fordel for at rettsvern kan etableres ved pant i egen gjeld kan det anføres at 

kontraktspartene – i tilfeller hvor det er svært praktisk å avtale panteretter – ikke bør tape på 

at lovgiver har gitt anvisning på en rettsvernsakt som ikke lar seg gjennomføre på en fornuftig 

måte. Det kan derfor argumenteres for at panteretten aksepteres, selv om den ikke har blitt 

tilstrekkelig etterprøvbar. Når utgangspunktet innenfor formueretten er rettsvern, bør ikke 

manglende regulering og praktiske vanskeligheter ved eksisterende regulering tilsi 

ekstinksjon. Det kan derfor argumenteres for at lovgiver og tredjepart bør bære 

konsekvensene av at rettsvernsakten ikke lar seg gjennomføre på en fornuftig måte og at 

partene dermed tillates å etablere en rettsbeskyttet panterett i egen gjeld. 

På den annen side vil uttalelsen i ETA-dommen – om at B ikke skal stilles bedre fordi partene 

formelt velger formen pant i egen gjeld når rettsvernsvilkårene ikke lar seg oppfylle på en 

fornuftig måte – tale for at panteretter i egen gjeld ikke kan oppnå rettsvern. Skoghøy, 

Hagstrøm og Krüger legger til grunn at ETA-dommen fullstendig avskjærer partene fra å 

etablere rettsvern for panterett i enkle fordringer, når panthaver og skyldner er samme 

person.99 Brækhus legger som nevnt i punkt 5.1 samme konklusjon til grunn, uten at han 

begrunner konklusjonen med utgangspunkt ETA-dommen. 

                                                 
98 Brækhus, Pant og annen realsikkerhet s. 155 og Lilleholt, Allmenn formuerett s. 164. 
99 Skoghøy, Panteloven s. 401 og Hagstrøm/Krüger i TfR 2003 s. 451. 
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Sæbø trekker på sin side ikke like omfattende slutninger fra ETA-dommen. Sæbø tar ikke 

stilling til om panteretter i egen gjeld kan gis rettsvern på generelt grunnlag, men drøfter i 

stedet hvordan Bs sikkerhetsrett må bedømmes i ulike typetilfeller.100 Sæbø uttaler at: 

«Løsningen bør være at Bs sikkerhet i egen forpliktelse i tilfelle hvor sikkerheten ikke 

fyller alminnelige rettsvernskrav, vurderes enten som motregningsrett eller som 

panterett i relasjon til hver enkelt rettsregel hvor problemstillingen er aktuell. Særlig 

bør rettsregler som er gitt til vern om kreditorfellesskapet, få anvendelse uten hensyn 

til om partene finnes å ha avtalt motregningsrett eller panterett for B».101 

Uttalelsen kan tolkes som at spørsmålet om hvilken sikkerhetsrett B har vil bero på en konkret 

vurdering og at resultatet vil kunne slå ulikt ut avhengig av om man vurderer sikkerhetsrettens 

stilling mellom partene eller sikkerhetens stilling overfor tredjeperson. Selv om Sæbø ikke 

drøfter rettsvernsspørsmålet for panteretter i egen gjeld på generelt grunnlag, synes uttalelsen 

å forutsette at panteretter i egen gjeld ikke har rettsvern overfor tredjeperson. Tolkningen 

underbygges av at Sæbø uttaler at: 

«I tilfelle hvor A ved avtale kan gi B pant i egen gjeld, men ikke motregningsrett, 

synes utgangspunktet å burde være at panteretten anses som panterett og ikke som 

avtalt motregningsrett, selv om panteretten ikke oppfyller alminnelige vilkår for 

rettsvern. Argumentasjonen i Rt. 1983.910 mot å anse Bs sikkerhet i egen gjeld som 

panterett synes her ikke å passe. (…) At rettsvernet i slike tilfelle (normalt) oppnås 

uten iakttagelse av vanlig sikringsakt for panteretter, kan i denne sammenhengen ikke 

få betydning».102 

Sæbø forstås her slik at han argumenterer for at panteretter i egen gjeld har rettsvern dersom 

A og B er avskåret fra å avtale motregningsrett. En antitetisk tolkning av uttalelsen vil da tilsi 

at i andre tilfeller hvor panteretten stiller B bedre enn dersom B hadde en avtalt 

motregningsrett, vil panteretten ikke ha rettsvern. 

Som Sæbø påpeker i sitatet, er det et sentralt poeng at det i ETA-dommen var adgang for 

partene til å avtale både motregningsrett og panterett. Det kan derfor ikke ubetinget legges til 

grunn at panteretter i egen gjeld ikke kan oppnå rettsvern mot tredjeperson. Så lenge det er 

                                                 
100 Sæbø, Motregning s. 247–249. 
101 Sæbø, Motregning s. 247. 
102 Sæbø, Motregning s. 250. 
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adgang til både å avtale motregningsrett og panterett i egen gjeld, vil ETA-dommen imidlertid 

stå som et prejudikat for at panteretter i egen gjeld må bedømmes som avtalte 

motregningsretter.103 Samme standpunkt ble også inntatt av justisdepartementets lovavdeling i 

uttalelsen fra 2007.104  

Det legges derfor til grunn at panteretter i egen gjeld ikke kan gis rettsvern utover rammene til 

rettsvernet for avtalte motregningsretter, når det er adgang til å avtale begge former for 

sikkerhetsrett.  

Når det legges til grunn at panteretter i egen gjeld ikke kan gis rettsvern utover rammene til 

rettsvernet for avtalte motregningsretter, vil det normalt være unødvendig å ta stilling til om 

panteretter i egen gjeld har rettsvern på generelt grunnlag. Det er imidlertid ett tilfelle hvor 

partene ikke har adgang til å avtale motregningsrett, men panterett. For disse tilfellene vil 

spørsmålet fortsatt være aktuelt.  

Finansavtaleloven § 29 første ledd oppstiller et forbud mot at finansinstitusjoner motregner i 

kunders innskudd i finansinstitusjonen. Forbudet er preseptorisk i forbrukerforhold, jf. § 2 

første ledd. At bestemmelsen i § 29 første ledd er deklaratorisk for andre enn forbrukere, jf. § 

2 andre ledd, vil medføre at spørsmålets praktiske betydning begrenses til de tilfeller hvor 

forbrukere gir finansinstitusjoner panterett i forbrukerens innskudd i finansinstitusjonen. 

Avtaler om pantsettelse av innskudd på konto til fordel for finansinstitusjonen selv, reguleres nå av 

panteloven § 4-4 annet ledd og § 4-5 annet ledd. I forarbeidene til bestemmelsene er det klart forutsatt at 

finansinstitusjonen skal kunne motregne i det pantsatte innskuddet.105 Spørsmålet har derfor mistet mye 

av sin praktiske betydning. Det vil imidlertid fortsatt være relevant å drøfte betydningen av 

finansavtaleloven § 29 fjerde ledd for avtaler som ble inngått før lovendringen i 2010. 

Selv om avtaler om motregning i forbrukerkunders innskudd er avskåret etter 

finansavtaleloven § 29 første ledd, tillater bestemmelsen i § 29 fjerde ledd at «det etter ellers 

gjeldende regler stiftes særskilt sikkerhetsrett i innskudd».  

Ordlyden tilsier at det kan etableres panteretter i innskudd etter ellers gjeldende regler, men 

bestemmelsen omtaler ikke rettsvernet for slik panterett eller om det tillates pant i egen gjeld. 

                                                 
103 Sæbø, Motregning s. 247. 
104 JDLOV-2007-4346. 
105 Prop.136 L (2009-2010) s. 36. 
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Som tidligere nevnt forstås Sæbø slik at han argumenterer for at panteretter i egen gjeld har 

rettsvern dersom A og B er avskåret fra å avtale motregningsrett, selv om han i relasjon til 

bestemmelsen i finansavtaleloven § 29 fjerde ledd uttaler at: 

«Det er meningsløst å forby avtaler om motregning samtidig som en tillater A å gi B 

panterett i egen gjeld.»106 

Til støtte for sitt syn på rettsvernet for finansinstitusjoners panteretter i egen gjeld, synes 

Sæbø å legge vekt på uttalelsen i forarbeidene om at sikkerhet for panteretter i innskudd kan 

«etableres etter pantelovens regler for pantsettelse av enkle fordringer eller 

innløsningspapirer».107  

Uttalelsen i forarbeidene kan imidlertid også forstås som en henvisning til de generelle 

rettsvernsreglene som gjelder for øvrige panteretter, uten dermed å inkludere tilfellene hvor 

det stiftes pant i egen gjeld. Som nevnt kan Sæbøs tidligere siterte uttalelser forstås som at han 

forutsetter at panteretter i egen gjeld ikke vil ha rettsvern overfor tredjeperson på generelt 

grunnlag, hvilket igjen vil underbygge den her nevnte forståelsen av forarbeidsuttalelsen. 

I sin anmeldelse av Sæbøs bok om motregning, stiller Hagstrøm og Krüger seg kritiske til at 

finansinstitusjoner kan etablere rettsvern for panterett i egne innskudd.108 Som nevnt legger 

Hagstrøm og Krüger til grunn at det ikke kan etableres rettsvern for pant i egen gjeld for enkle 

fordringer. En generell regulering om panterett i innskudd i finansinstitusjoner kan da ikke 

gjøre noe fra eller til, så lenge bestemmelsen selv ikke gir hjemmel for pant eller regulerer 

panterettens rettsvern. 

Til støtte for Sæbøs mer nyanserte syn på rettsvernsspørsmålet, må det påpekes at hverken 

Høyesterett i ETA-dommen eller justisdepartementets lovavdeling i 2007-uttalelsen eksplisitt 

har uttalt at rettsvern for panteretter i egen gjeld er avskåret på generelt grunnlag. Den 

usikkerheten som bestemmelsen i finansavtaleloven § 29 fjerde ledd har skapt, har 

lovavdelingen heller løst gjennom å foreta en innskrenkende tolkning av bestemmelsen.109 

Samtidig vil det formuerettslige utgangspunktet om rettsvern tale for at panteretter i egen 

gjeld gis rettsvern selv om rettsvernsvilkårene ikke lar seg oppfylle på en fornuftig måte. 

                                                 
106 Sæbø, Motregning s. 249. 
107 NOU 1994:19 s. 138–139. 
108 Hagstrøm/Krüger i TfR 2003 s. 452. 
109 JDLOV-2007-4346. 
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Det må imidlertid poengteres at det i premissene i ETA-dommen ligger en forutsetning om at 

Høyesterett ikke ser for seg at det kan etableres en rettsbeskyttet panterett i egen gjeld. Selv 

om Høyesteretts uttalelser ikke bør fin-tolkes på lik linje med lovtekst, bør forutsetningen 

kunne tillegges vekt i mangel av andre autoritative rettskildefaktorer. Samtidig synes 

forutsetningen å ha blitt plukket opp og vektlagt av enkelte juridiske forfattere.110 Selv om 

juridisk teori ikke er unison på dette punktet, kan det faktum at flertallet av forfattere legger 

løsningen til grunn tillegges beskjeden vekt. 

Det legges imidlertid avgjørende vekt på at etableringen av rettsvern for panteretter i egen 

gjeld ikke vil ivareta de notoritetshensyn som begrunner den særskilte panterettsreguleringen. 

Samtidig ville det medføre betydelig usikkerhet for involverte parter dersom 

rettsvernsspørsmålet skulle bero på en konkret vurdering av den enkelte regel hvor 

problemstillingen er aktuell. Skal hensynet til etterprøvbarhet og forutberegnelighet ivaretas 

på en tilfredsstillende måte, bør man heller avskjære muligheten for etablering av rettsvern på 

generelt grunnlag og overlate til lovgiver å gi de nødvendige og ønskelige hjemler. 

Spørsmålet om rettsvernet for panteretter i egen gjeld er tvilsomt, men det legges her til grunn 

at en avskjæring av rettsvernet for slike panteretter har bredest støtte i de relevante 

rettskildefaktorene.  

Imidlertid kan det her tenkes et mulig unntak for panteretter som er stiftet i medhold av 

panteloven §§ 4-4 annet ledd og 4-5 annet ledd. Det kan nemlig spørres om det nå er adgang 

til å kreve dekning for renter av egen gjeld påløpt etter boåpningen i forbrukerforhold, jf. 

dekningsloven § 9-7, jf. panteloven § 1-5 første ledd bokstav b. Høyesterett avskar som nevnt 

et slikt dekningskrav for næringsdrivende i ETA-dommen, på bakgrunn av at partene kunne 

avtale både panterett og motregningsrett. Det skulle da komme ut på ett om partene valgte den 

ene eller andre sikkerhetsformen.  

Ved forbrukerkunders pantsettelse av innskudd til finansinstitusjonen selv, er imidlertid 

adgangen til avtalt motregning avskåret, mens adgangen til pantsettelse står åpen, jf. 

finansavtaleloven § 29 første og fjerde ledd, jf. § 2 første ledd, jf. panteloven §§ 4-4 annet 

ledd og 4-5 annet ledd. På bakgrunn av at forarbeidene til panteloven §§ 4-4 annet ledd og 4-5 

annet ledd klart forutsatte at banken skulle kunne motregne i innskuddet og at det avgjørende 

premisset for Høyesteretts konklusjon i ETA-dommen svikter, kan det nå legges til grunn at 

                                                 
110 Skoghøy, Panteloven s. 401 og Hagstrøm/Krüger i TfR 2003 s. 451. 
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finansinstitusjoner kan kreve dekning for renter av egen gjeld påløpt etter boåpningen i 

forbrukerforhold, jf. dekningsloven § 9-7, jf. panteloven § 1-5 første ledd bokstav b. At 

finansinstitusjoner med det får en bedre dekningsrett i forbrukerkunders innskudd enn i andres 

innskudd, kan i denne sammenheng ikke tillegges avgjørende vekt i møte med en klar ordlyd. 

Konklusjonen blir derfor at B kun forbedrer sin sikkerhetsrett overfor tredjeperson gjennom å 

avtale pant i egen gjeld når B er en finansinstitusjon og hovedkravet er en forbrukerkundes 

innskudd, jf. panteloven §§ 4-4 annet ledd og 4-5 annet ledd. 
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6 Avslutning 

Som de løpende konklusjonene i denne fremstillingen viser, kan det ikke gis et generelt svar 

på når banken (B) fra introduksjonseksempelet vil ha rettsvern for sin sikkerhetsrett i egen 

gjeld. Rettsvernet må i stedet vurderes konkret i hver enkelt situasjon.  

Dersom hovedkravet er en enkel fordring vil en avtalt motregningsrett normalt ha rettsvern 

både innenfor og utenfor rammene av lovfestede motregningsregler. Det samme gjelder også 

når hovedkravet har kommet til uttrykk i et omsetningsgjeldsbrev, men her må det utenfor 

rammene av lovfestede motregningsregler oppstilles et krav om at B innehar besittelsen av 

omsetningsgjeldsbrevet. Dersom B i stedet etablerer en panterett i sin egen pengeforpliktelse, 

vil B kun forbedre sin sikkerhetsrett overfor C når B er en finansinstitusjon og hovedkravet er 

en forbrukerkundes innskudd. 

Som et avsluttende innspill til den rettspolitiske diskusjonen, minnes det her om det 

alminnelige formuerettslige utgangspunktet om beskyttelse av etablerte retter; rettsvern. Det 

er ekstinksjon som må begrunnes. I dag kan det imidlertid se ut til at dette utgangspunktet 

drukner i det stadig voksende antallet enkeltregler. Det kan nærmest se ut som at utviklingen 

går i retning av et motsatt utgangspunkt – i alle fall for sikkerhetsretter i egen gjeld – slik at 

det ikke lenger er ekstinksjonen, men rettsvernet som må begrunnes.  

Dersom utviklingen går i en slik retning, vil den i ytterste konsekvens kunne snu 

argumentasjonsbyrden i tredjemannskonflikter relatert til sikkerhetsretter i egen gjeld. I så fall 

bør lærebøkene som presenterer tredjemannskonflikter omskrives, slik at de samsvarer med 

de reelle utgangspunktene på dette området. Hvorvidt utviklingen faktisk går i denne 

retningen – og om en slik utvikling eventuelt er ønskelig – tillater ikke omfanget av denne 

fremstillingen å vurdere. 
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