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DOM  

 

I Innledning 

 

Saken gjelder spørsmål om personlig erstatningsansvar for daglig leder/styreleder i et 

aksjeselskap for tap en mindretallsaksjonær mener å ha lidt på grunn av mangelfull 

fakturering, jf. aksjeloven § 17-1 (1). 

 

II Sakens bakgrunn 

 

Saksøker Grieg Eiendom AS eies av Anders Foss med familie.  

 

Selskapet Catalina AS, som drev med salg av spa-bad, ble stiftet i 1997. Saksøkte Jan 

Monty Pedersen kontrollerer 100 % av aksjene i Catalina AS gjennom selskapet JMP 

Holding AS. Pedersen var daglig leder og styreleder i både Catalina AS og JMP Holding 

AS. Det var 7 ansatte i Catalina AS. 

 

Foss kom i kontakt med Pedersen i 2010 i forbindelse med kjøp av et bad. Partene 

diskuterte mulighetene for et forretningssamarbeid. Grieg Eiendom AS og Pedersen stiftet 

deretter selskapet Spanor AS våren 2015.  

 

Spanor AS skulle importere boblebad fra USA og selge disse videre til Catalina AS, som 

igjen skulle selge badene til sluttkundene. Boblebadene skulle selges fra Spanor AS til 

Catalina AS for innkjøpspris tillagt 15 prosent fortjeneste. Det er uomtvistet at Spanor AS 

dermed var et rent finansieringsselskap for Catalina AS, uten egen virksomhet utover 

videresalg til Catalina AS. Spanor AS’ virksomhet ble drevet fra Catalina AS’ lokaler. 

Pedersen var styreleder og daglig leder i Spanor AS. Foss var styremedlem. Det var ingen 

andre ansatte i Spanor AS enn Pedersen. 

 

Pedersen og Foss eide i tillegg selskapet Mspa AS sammen. Selskapet ble etablert i 2013 

og drev med import og salg av boblebad i en lavere prisgruppe. Selskapet drev dermed 

ikke i konkurranse med Spanor AS/Catalina AS. Mspa AS ble drevet av Catalina AS’ 

ansatte i Catalina AS’ lokaler. 

 

Spanor AS finansierte importen av bad bl.a. med kassakreditt i Nordea. Fra 2015 var 

kassakreditten på kr 2 000 000. Kassakreditten var sikret med pant i varelager, 

kundefordringer og driftstilbehør. I tillegg var kassakreditten sikret med en proratarisk 

kausjon på kr 800 000 fra Grieg Eiendom AS og en proratarisk kausjon på kr 1 200 000 fra 

Pedersen.  

 

I 2016 ble det gitt en tilleggskreditt på kr 2 000 000, slik at den totale 

kassakredittbevilgningen ble øket til kr 4 000 000. Det ble stiftet ytterligere panterett for 
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banken i varelager og fordringer. Videre ble kreditten sikret med en selvskyldnerkausjon 

fra Grieg Eiendom AS på kr 4 000 000 og en solidarisk kausjon på kr 4 000 000 fra 

Pedersen. Tilleggskreditten løp frem til 31.10.16. Den ville da bli slettet. Saldo for 

kassakreditten var da forutsatt regulert innenfor ordinær bevilgning på kr 2 000 000. Retten 

legger til grunn at kassakreditten ble trukket tilnærmet fullt opp. 

 

Grieg Eiendom AS ytet i tillegg et ansvarlig lån på kr 1 300 000 til Spanor AS. Lånet 

forfalt til betaling i 2016.  

 

Det er uomtvistet at Spanor AS overdro boblebad til Catalina AS som Spanor AS ikke 

mottok oppgjør for, til tross for at Catalina AS solgte badene videre til sluttkunder og selv 

mottok oppgjør for dette. Dels fakturerte ikke Spanor AS for alle bad som ble overført til 

Catalina AS, og dels betalte ikke Catalina AS for alle fakturerte bad. Det ble for øvrig også 

overdratt bad der Spanor AS fakturerte som forutsatt og Catalina AS betalte. 

 

Våren 2017 ble Spanor AS’ økonomi og drift tema mellom partene. Ved epost av 27.02.17 

anmodet Grieg Eiendom AS om et styremøte der temaene var regnskap, likviditet/ 

tilbakebetaling av ansvarlig lånekapital, nedsalg av varebeholdning/fremdrift på dette, 

markedsvurdering/likviditetsprognose og generell drift. Det ble understreket at det var 

særlig viktig at ansvarlig lånekapital ble tilbakebetalt til Grieg Eiendom AS, da 

dette skulle vært gjort i 2016. Grieg Eiendom AS etterlyste også mer informasjon om 

økonomien i form av regnskaper m.m. 

 

Styremøte ble avholdt 25.04.17. Spanor AS’ årsregnskap for 2016 ble behandlet. 

Regnskapet viste et overskudd på kr 1 130 032. Selskapet hadde en varebeholdning på kr 

4 452 534, samt utestående kundefordringer på kr 2 961 195. Kundefordringene var i 

hovedsak leverandørgjeld fra Catalina AS. I møtet forventet Grieg Eiendom AS at lånet på 

kr 1 300 000 ble tilbakebetalt innen sommeren 2017. Daglig leder forpliktet seg til å 

fremlegge en bindende tilbakebetalingsplan i løpet av mai 2017. Nordeas lånetilsagn for 

tilleggskreditten forutsatte imidlertid bankens skriftlige samtykke for slik tilbakebetaling til 

Grieg Eiendom AS. 

 

I epost av 14.07.17 uttalte revisor Gunhild Eikevold at årsregnskapet viste store mangler 

når det gjaldt kontroll på innkjøpte og solgte bad, knyttet opp mot varebeholdningslistene. 

Det manglet salg eller varebeholdning på 13 bad. Revisor satte opp nytt utkast til 

årsregnskap som nå viste en negativ bruttofortjeneste og underskudd på kr 944 978. Hun 

ba om at all bevegelse på innkjøpte bad med tilhørende salg ble gjennomgått. 

 

Det ble deretter foretatt en grundig gjennomgang av varebeholdning og salg av bad. 

Revisjonen for regnskapsåret 2016 ble ferdigstilt august 2017. I brev nr. 1/2016 fra revisor 

av 14.08.17 ble det uttalt at det hadde manglet bad i utgående balanse. Fornyet 

gjennomgang viste en bruttofortjeneste på kr 555 510. Under «Pålegg» fremgår det at 
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integrert varebeholdningsbehandling må brukes. Det ble videre konstatert at Catalina AS 

ble fakturert lenge etter at varene var levert sluttbrukere. Det ble gitt pålegg om at varer 

som var levert til sluttbrukere, samt utstillingsvarer hos Catalina AS, umiddelbart ble 

fakturert Catalina AS med avtalt påslag. Revisor påpekte at Catalina AS også snarest måtte 

betale for mottatte varer. I styremøte 06.09.17 ble det uttalt at de fremsatte pålegg fra 

revisor skulle følges. Retten legger til grunn at de overdratte varene deretter ble fakturert 

Catalina AS høsten 2017. 

 

Pr. 31.10.17 var tilleggskreditten i Nordea ikke betalt ned, og spørsmålet om forlengelse av 

denne oppstod. I epost av 25.10.17 ba Nordea opplyst om hvordan overtrekket skulle 

dekkes inn eller videre tilleggskreditt finansieres. Det var kontakt mellom Pedersen og 

Grieg Eiendom AS hvordan dette kunne løses. Pedersen hadde videre kontakt med Nordea. 

Retten legger til grunn at Grieg Eiendom AS ikke ønsket å undertegne på forlengelse av 

kausjonsansvaret uten sikkerhet fra Pedersen. Grieg Eiendom AS fastholdt også kravet om 

tilbakebetaling av lånet på kr 1 300 000. I epost av 17.11.17 uttalte banken at den hadde 

fått opplyst at Askim Sparebank hadde innvilget lån til JMP Holding AS som skulle 

benyttes til å betale mellomværende overfor Spanor AS. Banken forventet at 

bevilgningsbrevet for ny tilleggskreditt nå ble signert og ville ellers si opp engasjementet 

med Spanor AS. Banken purret på dette i epost av 24.11.17. Bevilgningsbrevet ble ikke 

undertegnet. Den 28.11.17 sa Nordea opp engasjementet med Spanor AS og varslet Grieg 

Eiendom AS som selvskyldnerkausjonist.  

 

Den 29.11.17 inngikk Pedersen (som representant for Spanor AS, Catalina AS og JMP AS) 

og Foss (som representant for Grieg Eiendom AS, Anders Foss og Mspa AS) en avtale der 

Grieg Eiendom AS kjøpte JMP AS’ aksjer i Mspa AS for kr 550 000. Kjøpet skulle 

motregnes i Grieg Eiendom AS’ lån på kr 1 300 000 til Spanor AS. Resterende lån med kr 

750 000 skulle være oppgjort og forfalt til betaling senest 01.02.18. Foss skulle videre 

betale Spanor AS kr 150 000 som oppgjør for fire boblebad kjøpt fra Spanor AS. 

Oppsagt/misligholdt lån i Nordea skulle være innfridd senest 14 dager senere.  

 

Kassakreditten ble ikke innfridd. Catalina AS betalte kr 200 000 til Spanor AS 18.12.17. 

 

Den 04.01.18 fremsatte Grieg Eiendom AS krav om generalforsamling. Det ble etterlyst 

innsyn i regnskapet, og krav om gransking ble varslet. 

 

Det ble avtalt et møte mellom partene 25.01.18. Møtet ble ikke gjennomført. 

 

Pedersen innkalte 30.01.18 til ekstraordinær generalforsamling i Spanor AS. Etter enkelte 

diskusjoner om sakslisten ble revidert innkalling sendt ut 31.01.18, herunder med krav om 

gransking. 
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Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt 13.02.18. Både den økonomiske situasjonen 

og avtalen av 29.11.17 ble gjennomgått. Krav om gransking ble behandlet, men ikke 

vedtatt. 

 

Den 26.02.18 sendte Catalina AS forslag til nedbetalingsplan til Grieg Eiendom AS. I 

utgangspunktet ble det erkjent en gjeld på kr 3 200 000. Det ble imidlertid gjort gjeldende 

motkrav knyttet til Mspa AS, Grieg Eiendom AS og Anders Foss privat. Samlet 

gjenstående gjeld ble erkjent å utgjøre kr 2 700 000. Catalina AS ville betale ned gjelden så 

fort som mulig og tok sikte på å betjene hele gjelden i løpet av to år. 

 

Den 12.03.18 fremsatte Grieg Eiendom AS krav om gransking overfor Follo tingrett. 

Gransking ble ikke gjennomført, idet Spanor AS 03.05.18 begjærte oppbud. På grunnlag av 

oppbudsbegjæringen åpnet Follo tingrett konkurs hos Spanor AS ved kjennelse av 8. mai 

2018.  

 

På tidspunktet for konkursåpningen hadde Spanor AS et betydelig beløp til gode hos 

Catalina AS. I et vedlegg til oppbudsbegjæringen framgår det at Spanor AS hadde overlatt 

boblebad til Catalina AS til en verdi av kr 1 498 284 kroner eksklusiv merverdiavgift og 

eksklusiv påslaget på 15 prosent, uten å fakturere for disse. Retten legger til grunn at dette 

er bad som er overført etter revisors gjennomgang høsten 2017. Tilsvarende framgår det av 

samme vedlegg at det var solgt og fakturert boblebad for kr 2 262 640 kroner som ikke var 

betalt. Merverdiavgift og påslag er her ikke avklart. Partene er ikke enige om Spanor AS’ 

samlede krav. Retten legger til grunn at Spanor AS under enhver omstendighet hadde et 

betydelig krav mot Catalina AS. 

 

Nordea meldte en fordring i konkursboet til Spanor AS på 3 939 225 kroner, tilsvarende 

trekk på kassakreditten. Retten legger til grunn at Nordea ikke vil få dekning i boet. 

Nordea har varslet inndrivelse av kausjonsforpliktelsen både overfor Pedersen og Grieg 

Eiendom AS. Det er usikkert hvordan forpliktelsen vil bli dekket og om det oppnås 

dekning hos Pedersen. Nordeas potensielle kausjonskrav mot Grieg Eiendom AS utgjør da 

kr 3 939 225.   

 

Ved kjennelse av 03.12.18 åpnet Follo tingrett konkurs hos Catalina AS. 

 

Grieg Eiendom AS begjærte 20.06.18 arrest i formuesgodene til Pedersen på grunnlag av 

anført personlig ansvar, jf. aksjeloven § 17-1. Follo tingrett avsa 27.07.18 kjennelse der 

begjæringen om arrest ble forkastet. Kjennelsen ble påanket til Borgarting lagmannsrett 

som 12.10.18 avsa kjennelse der Grieg Eiendom AS ble gitt arrest for kr 2 000 0000 i 

Pedersens formuesgoder. Arresten ble gjennomført 08.11.18. Pedersen påklagde arresten. 

Ved Follo tingretts kjennelse av 08.02.19 ble klagen ikke tatt til følge.   
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Ved stevning av 19.07.18 reiste Grieg Eiendom AS sak mot Pedersen ved Follo tingrett. 

Det ble lagt ned påstand om at Pedersen er ansvarlig overfor Grieg Eiendom AS for det 

beløp Grieg Eiendom AS blir ansvarlig for iht. Grieg Eiendom AS’ kausjon til Nordea 

Bank Norge ASA. Videre ble det lagt ned påstand om at Pedersen dømmes til å betale 

Grieg Eiendom AS kr 750 000 med tillegg av forsinkelsesrenter fra 01.02.18. 

 

Pedersen innga tilsvar 05.09.18. Det ble prinsipalt lagt ned påstand om avvisning 

subsidiært frifinnelse.  

 

Grieg Eiendom AS motsatte seg at det var grunnlag for avvisning. Follo tingrett avsa 

18.01.19 kjennelse der begjæring om avvisning ikke ble tatt til følge og saken ble fremmet. 

 

Hovedforhandling ble avholdt 11.-13.03.19. Grieg Eiendom AS møtte med Anders Foss 

som partsrepresentant og advokat Sigurd Vestrheim som prosessfullmektig. Foss avga 

forklaring. Jan Monty Pedersen møtte med advokat Morten Grønvigh som 

prosessfullmektig og avga forklaring. Retten mottok forklaring fra fem vitner. Øvrig 

bevisførsel fremgår av rettsboken. 

 

III Partenes påstander og påstandsgrunnlag 

 

1. Saksøker 

 

Grieg Eiendom AS har lagt ned slik påstand: 

 

1.  Jan Monty Pedersen er ansvarlig overfor Grieg Eiendom AS for det beløp 

Grieg Eiendom AS blir ansvarlig for i henhold til Grieg Eiendom AS’ kausjon 

til Nordea Bank Norge ASA. 

 

2. Jan Monty Pedersen dømmes til å betale Grieg Eiendom AS NOK 750 000 

med tillegg av forsinkelsesrenter fra 01.02.2018 til betaling skjer. 

 

3. Grieg Eiendom AS tilkjennes sakskostnader. 

 

Til støtte for påstanden er i hovedsak gjort gjeldende: 

 

Monty Pedersen er ansvarlig for Grieg Eiendom AS’ tap, jf. aksjeloven § 17-1. 

 

I egenskap av daglig leder har Pedersen ikke sørget for at regnskapsførselen i Spanor AS 

var i samsvar med lov og forskrifter, og heller ikke at formuesforvaltningen var ordnet på 

en betryggende måte. Det vises til at Spanor AS overførte varer uten å fakturere og at 

Catalina AS heller ikke betalte for samtlige varer. Spanor AS hadde ikke tilstrekkelig 

regnskapskompetanse. Pedersen prioriterte videre Catalina AS, som var 100 % eid av 
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Pedersen, på Spanor AS’ bekostning. Det foreligger brudd på aksjeloven § 6-27 og § 6-28. 

Verdioverføringen representerer en ulovlig kreditt, jf. aksjeloven § 8-7. Pedersen er 

ansvarlig for at kreditten tilbakeføres, jf. aksjeloven § 8-11, jf. § 3-7 annet ledd. Det er ikke 

relevant at Pedersen ikke selv stod for varemottak, utstedelse av vareordrer eller 

fakturering. Det var del av hans rolle som daglig leder å ha oversikt over dette. I lys av 

virksomhetens omfang og Pedersens kontroll over Catalina AS kan det uansett legges til 

grunn at han var kjent med forholdene. Manglende fakturering fortsatte dessuten i 2017, 

etter revisors gjennomgang. Det er ikke grunnlag for krav om husleie for Spanor AS og 

Mspa AS. Avtalen av 29.11.18 må legges til grunn som gyldig. Det er uten betydning at 

Grieg Eiendom AS ikke kausjonerte for fortsatt tilleggskreditt høsten 2017. Spanor AS var 

allerede insolvent. Ytterligere rullering av kreditten ville ikke gitt ny likviditet. Det ville 

være urimelig å kreve at kausjonen skulle forlenges for et insolvent selskap. Det foreligger 

økonomisk tap. Nordea har varslet pågang under kausjonen, og lånet på kr 750 000 er 

forfalt. Det foreligger videre årsakssammenheng mellom unnlatt fakturering/manglende 

betaling og Grieg Eiendom AS’ tap. Det er neppe aktuelt å fastsette lemping ved 

fastsettelse av ansvar iht. kausjonsansvaret. Det er ikke grunnlag for å lempe 

tilbakebetaling av lån. 

 

2. Saksøkte 

 

Pedersen har lagt ned slik påstand: 

 

1. Jan Monty Pedersen frifinnes. 

 

2. Grieg Eiendom AS erstatter til Jan Monty Pedersen sakens omkostninger. 

 

Til støtte for påstanden er i hovedsak gjort gjeldende: 

 

Det foreligger ikke ansvarsgrunnlag. Det har ikke gått noen midler urettmessig ut, og man 

har fått oversikt over pengebruken nettopp fordi Pedersen har hatt god oversikt over 

selskapet. Pedersen har ikke selv aktivt unnlatt å fakturere eller betale. Han har heller ikke 

instruert regnskapsansvarlig om dette. Det er andre årsaker til at regnskapsansvarlig ikke 

fanget opp at bad skulle vært fakturert, jf. selgere som ikke ga beskjed, utfordringer med 

serienummer etc. Dette er helt naturlige feilkilder og skyldes systemsvikt og menneskelig 

svikt Pedersen ikke hefter for. For sen betaling fra Catalina AS skyldes manglende 

likviditet og at andre kreditorer ble prioritert av regnskapsansvarlig. Hun ble ikke instruert 

av Pedersen. Det var nødvendig at Catalina AS overlevde for å sikre videre drift i Spanor 

AS, Det foreligger dermed subjektive unnskyldningsgrunner for Pedersen. Han kunne ikke 

forventes å handle annerledes. Det må påvises subjektiv skyld hos Pedersen. Han har 

sørget for at regnskap ble ført og revidert. Revisor var fornøyd med systemet for 

varebeholdning. Det er ikke vanlig med integrert løsning for varebeholdning. Pedersen 

fulgte opp med spørsmål til regnskapsansvarlige om fakturering og betaling. Han stolte på 
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de svar som ble gitt. Han var ikke klar over avviket før i 2017. Spanor AS har videre 

fakturert Catalina AS for store beløp som også er betalt. Lagmannsrettens avgjørelse i 

arrestsaken bygget på skriftlig behandling og et annet bevisbilde, og har ikke lenger 

relevans. 

 

Det foreligger økonomisk tap hvis kausjonsansvaret utløses og/eller lånet ikke betales. Det 

foreligger imidlertid ikke årsakssammenheng. Det er ikke Pedersens handlinger som 

utløser tapet. Grieg Eiendom AS utløser selv dette ved ikke å forlenge kausjonen. Nordea 

hadde akseptert å forlenge kreditten. Spanor AS hadde klart seg dersom Grieg Eiendom AS 

hadde forlenget kausjonen. 

 

Et eventuelt erstatningsansvar bør lempes. Det bør legges vekt på Grieg Eiendom AS’ 

delaktighet i konkursen ved ikke å forlenge kausjonen. Det foreligger liten skyldgrad hos 

Pedersen. Pedersen hadde ikke mulighet til å stille tilleggsikkerhet. Dette understreker 

belastningen ved eventuelt erstatningsansvar. 

 

IV Rettens vurdering 

 

1. Innledning 

 

Retten er kommet til at det foreligger erstatningsansvar for Pedersen, jf. dommen pkt. 2. 

Retten har ikke funnet grunnlag for lemping. Retten har tilkjent Grieg Eiendom AS 

sakskostnader, jf. dommen pkt. 3. 

 

2. Erstatningsansvar 

 

2.1 Rettslig utgangspunkt 

 

For at Pedersen skal kunne ilegges erstatningsansvar må det foreligge personlig 

ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng. 

 

Det er uomtvistet at det foreligger et økonomisk tap dersom Grieg Eiendom AS’ 

selvskyldnerkausjon utløses og lånet til Grieg Eiendom AS ikke blir tilbakebetalt. Det 

foreligger dermed i utgangspunktet et økonomisk tap. Retten kommer nærmere tilbake til 

tapet under pkt. 2.4.  

 

Retten tar først stilling til om det foreligger personlig ansvarsgrunnlag og 

årsakssammenheng. 
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2.2 Ansvarsgrunnlag 

 

Spørsmålet er om Grieg Eiendom AS kan holde Pedersen som daglig leder/styreleder i 

Spanor AS personlig ansvarlig.  

 

Vilkårene for personlig ansvar fremgår av aksjeloven § 17-1 (1) som lyder slik: 

 

Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av 

bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap 

forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende. 

 

Både forsett og uaktsomhet rammes. Om bestemmelsen heter det i HR-2017-2375-A 

premiss 25: 

 

Bestemmelsen er en særlig regulering av den alminnelige erstatningsrettslige culpanormen, 

og den omfatter også krav om erstatning for et rent formuestap hos en kreditor, jf. 

Ot.prp.nr.55 (2005–2006) side 167. Den viderefører § 15-1 i aksjeloven 1976. Lovgiver har 

ansett en slik «generell» og «skjønnsmessig» regel som «ønskelig og nødvendig», fordi dette 

gir «en stor grad av fleksibilitet» og legger opp til at ansvarsspørsmålet «må løses ut fra en 

konkret vurdering av forholdene i det enkelte tilfellet», jf. Ot.prp.nr.36 (1993–1994) side 82. 

Ønsket om fleksibilitet, og forutsetningen om at det skal foretas en konkret vurdering i det 

enkelte tilfellet, er ikke til hinder for at det i rettspraksis foretas en avklarende presisering av 

normen for bestemte typetilfeller. 

 

Det er ingen forutsetning for ansvar at formelle bestemmelser er overtrådt, jf. Aarbakke 

m.fl. Aksjeloven og allmennaksjeloven lovkommentar note 1.6. Dette vil likevel utgjøre et 

sentralt utgangspunkt for vurderingen av om det foreligger en erstatningsbetingende 

handling. Hvis handlingene eller unnlatelsene er brudd på bestemmelser i aksjeloven, 

vedtektene eller generalforsamlingsbeslutning, vil det i alminnelighet foreligge 

ansvarsgrunnlag, jf. Aarbakke note 1.11 med videre henvisninger. Handlinger, unnlatelser 

eller andre forhold som har skjedd i aktørens – og ikke selskapets – interesse, er som regel 

ansvarsbetingende.  

 

De anførte skadevoldende handlingene i nærværende sak er for det første at det ble utlevert 

bad fra Spanor AS til Catalina AS, som deretter ble videresolgt til sluttkunder, uten at 

badene ble fakturert av Spanor AS. Utfra bevisførselen legger retten til grunn at dette i 

hvert fall skjedde i 2016, og ble oppdaget av revisor Gunhild Eikevold i forbindelse med 

årsoppgjøret. Samtlige ufakturerte bad for 2016 ble da fakturert etter pålegg fra Eikevold. 

Utfra Eikevolds forklaring og oppbudsbegjæringen for Spanor AS legger imidlertid retten 

til grunn at Spanor AS etter denne gjennomgangen, fortsatt unnlot å fakturere for nye bad 

utover i 2017.  
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For det andre ble fakturerte bad i stor grad ikke betalt av Catalina AS. Kravene mot 

Catalina AS ble heller ikke inndrevet, i hvert fall ikke fullt ut. I bostyrers sluttinnberetning 

av 11.01.19 fremgår det at ved gjennomgang av Spanor AS’ reskontro pr. konkursåpning 

antas inngangsverdien for ikke-fakturerte spa-bad å være kr 1 462 662 og for fakturerte 

ikke betalte spa-bad kr 2 262 828. 

 

Etter rettens oppfatning utgjør ovennevnte praksis alvorlige mangler av vesentlig 

betydning for Spanor AS. Det å sikre at selskapet mottar avtalt godtgjørelse for importerte 

bad, fremstår som en grunnleggende oppgave mht. å sikre selskapets drift. Det er tale om 

handlinger som berører kjernen i selskapets virksomhet.  

 

Det er i lys av dette ikke avgjørende for retten om forholdene utgjør brudd på formelle 

bestemmelser. Retten peker likevel på at det foreligger brudd på bokføringsloven § 7 og i 

forlengelse av dette også aksjeloven § 6-14 (4). Det er uomtvistet at praksisen medførte en 

betydelig kreditt og likviditetsfordel for Catalina AS. Utfra Pedersens eierposisjon i 

Catalina AS utgjør dette også brudd på aksjeloven § 6-28 og aksjeloven § 8-7. 

Handlingene og overtredelsene har dermed også vært i daglig leders egen interesse, selv 

om det ikke er påvist overføringer til Pedersen personlig. 

 

Pedersen har gjort gjeldende at han ikke kan ilegges ansvar idet han ikke stod for 

regnskapsføringen og ikke var kjent med forholdene. Pedersen jobbet med salg og hadde 

ansatt egen regnskapsmedarbeider. Det er vist til at han ikke kan holdes ansvarlig for 

systemsvikt eller menneskelige feil begått av andre.   

 

I Borgarting lagmannsretts kjennelse av 12.10.18, som gjaldt Grieg Eiendom AS’ 

begjæring om arrest, heter det: 

 

Lagmannsretten bemerker at Pedersen hadde rollen som daglig leder og styreleder i begge 

selskapene, med det ansvar dette medfører. Spanor AS hadde ikke egne ansatte, mens det i 

Catalina AS var 7 ansatte. Det dreier seg således om et lite selskap, hvor daglig leders rolle 

vil være sentral. Lagmannsretten finner det helt usannsynlig at unnlatt fakturering og 

manglende betaling i det omfang og over så lang tid som her er påvist kunne skje uten at 

daglig leder kjente til det. En eventuell manglende kunnskap vil i tilfelle måtte sees som et 

uaktsomt forhold. Både forsettlige og uaktsomme forhold medfører ansvar etter aksjeloven § 

l7-l og det alminnelige culpaansvar. 

 

Etter rettens vurdering har det det ikke fremkommet nye opplysninger under 

hovedforhandlingen som endrer denne vurderingen.  

 

Pedersen var den sentrale aktøren i Spanor AS og hadde oversikt over innkomne bad. 

Retten viser til forklaring fra regnskapsmedarbeider Silje Gjeraldstveit om at Pedersen 

hadde «stålkontroll» på lagerbeholdningen. Vitnet Hugo Grimsrud forklarte også at 

Pedersen var «hands on» i driften. Pedersen var samtidig også eier, daglig leder og 
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hovedselger i Catalina AS. Det er da vanskelig å se at Pedersen ikke skal ha hatt oversikt 

over den økonomiske utviklingen i Spanor AS og reagert på denne. Retten understreker her 

at driften i Spanor AS og Catalina AS fremstår som svært integrert, og at Spanor AS kun 

var en finansieringsløsning for Catalina AS.  

 

Ovennevnte har også støtte i rapport og vitneforklaring fra revisor Torbjørn Tronsrud, som 

ble engasjert av bostyrer. Tronsrud forklarte at han forventet at forholdet ble oppdaget når 

man satt på begge sider av leveransen.  

 

Retten peker også på gjennomgangen av selskapets fakturerings- og innkrevingsrutiner i 

2017. Pedersen ble i hvert fall klar over manglene ved faktureringspraksisen på dette 

tidspunktet. Spanor AS fortsatte likevel som nevnt å unnlate å fakturere leverte bad i 2017. 

Det fremstår som helt usannsynlig at Pedersen ikke kjente til dette.  

 

Retten viser også til forklaringen til regnskapsmedarbeider Silje Gjeraldstveit om at 

Pedersen var involvert i hvilke regninger som skulle prioriteres av Catalina AS når 

selskapet manglet midler. Pedersen må da ha visst at Catalina AS unnlot å betale fakturaer 

fra Spanor AS, med de forpliktelser dette medførte mht. å ivareta Spanor AS’ interesser der 

Grieg Eiendom AS var mindretallsaksjonær. 

 

Under enhver omstendighet er det ikke avgjørende om Pedersen var klar over den 

mangelfulle faktureringen, idet retten under enhver omstendighet finner at Pedersen burde 

ha forhindret de aktuelle forholdene.  

 

Som nevnt, gjelder saken grunnleggende forhold ved Spanor AS’ drift som daglig leder i 

utgangspunktet forutsettes å ha oversikt over. Retten finner her at Pedersen ikke hadde 

etablert tilstrekkelig kontroll og tilsyn i Spanor AS. Pedersen har selv erkjent at det forelå 

systemsvikt. Etter rettens oppfatning var dette en systemsvikt Pedersen var ansvarlig for.  

 

Silje Gjeraldstveit var ansatt som regnskapsmedarbeider både i Spanor AS og Catalina AS. 

Pedersen var kjent med at Gjeraldstveit hadde begrenset formell kompetanse og 

arbeidserfaring. Dette tilsa ekstra oppfølgning og kontroll fra hans side, selv om regnskapet 

fremstod som enkelt å føre mht. lite varevolum og kun en kunde. Retten finner her 

sannsynliggjort at Pedersen ikke fulgte opp og kontrollerte regnskapet i tilstrekkelig grad, 

særlig i lys av hans kunnskap om situasjonen i Catalina AS. Pedersen hadde ikke grunn til 

å stole på de svarene han fikk fra Gjeraldstveit når han generelt spurte om det gikk bra med 

regnskapet, uten å sjekke nærmere. Også Gjeraldstveit bekreftet ellers igjen at Pedersen var 

«hands on» mht. bankkonti og utbetalinger. 

 

I tillegg finner retten at det at det ikke var etablert tilstrekkelige rutiner mht. varsel om at 

bad var solgt til sluttkunder fra Catalina AS’ side og dermed skulle faktureres av Spanor 

AS. Selv om rutinene med lagerlister var tilstrekkelig for å ha oversikt over 
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lagerbeholdningen, var det ikke klare rutiner som sikret at fakturering skjedde i Spanor AS 

– f.eks. ved at selger i Catalina AS både varslet fakturering av sluttkunde og oppgjør 

overfor Spanor AS.  Det var heller ikke etablert tilstrekkelige rutiner for å drive inn 

utestående krav hos Catalina AS, noe retten ser i sammenheng med Pedersens 

eierinteresser i Catalina AS.  

 

Når det gjelder forhold knyttet til selskapet Mspa AS, viser retten til merknader under pkt. 

2.3. 

 

Det er ikke avgjørende at Pedersen besørget regnskap ført og revidert. Det avgjørende er at 

de reelle regnskapsmessige forholdene skulle vært fulgt opp bedre av Pedersen. Utfra 

revisor Eikelunds forklaring legger ellers retten til grunn at det var revisor som avdekket 

den mangelfulle faktureringen, ikke Pedersen som varslet om disse. 

 

Retten finner etter dette at det foreligger ansvarsgrunnlag for Pedersen etter aksjeloven       

§ 17-1 (1). 

 

2.3 Årsakssammenheng 

 

Retten tar deretter stilling til om det foreligger årsakssammenheng mellom de 

skadevoldende handlingene og Grieg Eiendom AS’ økonomiske tap. 

 

Pedersen har vist til at årsaken til Spanor AS’ konkurs og dermed manglende dekning for 

Grieg Eiendom AS, var at kassakreditten ikke ble fornyet høsten 2017 fordi Grieg 

Eiendom AS ikke forlenget sin kausjon. Pedersen har dermed gjort gjeldende at det ikke 

foreligger årsakssammenheng. 

 

Den utløsende direkte årsaken til Spanor AS’ konkurs var den manglende fornyelsen av 

kassakreditten, herunder at Grieg Eiendom AS avslo å forlenge sitt kausjonsansvar. Den 

underliggende avgjørende årsaken fremstår likevel å være den mangelfulle 

faktureringspraksisen mellom Spanor AS og Catalina AS. Dette unndro midler fra Spanor 

AS som var nødvendig for selskapets drift. Dersom Pedersen som daglig leder i Spanor AS 

hadde besørget riktig fakturering og oppfølgning av sendte fakturaer, ville Spanor AS 

løpende blitt tilført inntekter for å dekke sine utgifter. Grieg Eiendom AS’ tap ville da ikke 

oppstått. Borgarting lagmannsrett uttaler i kjennelsen av 12.10.18: 

 

Forretningsmodellen til Spanor AS, hvor Grieg Eiendom AS var mindretallsaksjonær og 

investor, var at de skulle finansiere import av boblebad fra USA som så skulle selges til 

Catalina AS pålagt 15 % fortjeneste for videresalg til forbruker. Forutsatt korrekt fakturering 

og betaling fra Catalina AS sin side, tilsier dette en begrenset risiko for Spanor AS. 

 



 - 13 - 18-111168TVI-FOLL 

Når fakturering og betaling da ikke utføres som forutsatt, er det nettopp disse forholdene 

som blir avgjørende for Spanor AS’ videre drift. Det er ikke tale om annen risiko ved 

driften som har materialisert seg. 

 

Utfra bostyrers sluttinnberetning legger retten videre til grunn at Spanor AS ble insolvent i 

løpet av 2017. Etter rettens oppfatning kunne det ikke forventes at Grieg Eiendom AS 

skulle forlenge sin selvskyldnerkausjon for et insolvent selskap. Retten viser også til at 

Grieg Eiendom AS var villig til å forlenge kausjonen dersom Pedersen stilte 

tilleggssikkerhet.  

 

I sin vitneforklaring uttalte revisor Eikevold at det etter hennes oppfatning var grunnlag for 

videre drift i Spanor AS også etter 2017 utfra forretningsidéen og oppdragsmengden. Etter 

rettens oppfatning forutsatte imidlertid lønnsom drift i Spanor AS at fakturering og 

betaling kom på plass, noe som ikke fremstår som sannsynlig. 

 

Under saksforberedelsen har Pedersen også vist til at Spanor AS og Mspa AS påførte 

Catalina AS et større inntektstap gjennom manglende betaling av husleie. Dette medførte 

at Catalina AS ikke kunne gjøre opp sine forpliktelser overfor Spanor AS. Retten ser her 

bort fra forannevnte husleiekrav. Det ble ikke inngått noen husleieavtale mellom Spanor 

AS og Catalina AS som kan begrunne noe husleiekrav. Husleieavtalen mellom Mspa AS 

og Catalina AS er kun undertegnet av Pedersen og var ukjent for Grieg Eiendom AS. 

Retten kan dermed ikke se at Grieg Eiendom AS har unndratt inntekter fra Catalina AS 

med betydning for vurderingen av spørsmålet om årsakssammenheng. 

 

Retten finner etter dette at det foreligger årsakssammenheng. 

 

2.4 Økonomisk tap  

 

2.4.1 Grieg Eiendom AS’ kausjonsansvar 

 

Grieg Eiendom AS har lagt ned påstand om fastsettelse av at Pedersen er ansvarlig for det 

beløp Grieg Eiendom AS blir ansvarlig for i henhold til Grieg Eiendom AS’ kausjon til 

Nordea Bank Norge ASA.  

 

Som nevnt innledningsvis, er det uomtvistet at slik kausjonsutbetaling utgjør økonomisk 

tap for Grieg Eiendom AS. Det eventuelle beløpet er uavklart. Retten avsier dom i samsvar 

med Grieg Eiendom AS’ påstand pkt. 1, jf. nedenfor om lemping.  

 

2.4.2 Lån Grieg Eiendom AS – Spanor AS 
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Grieg Eiendom AS har videre lagt ned påstand om at Pedersen dømmes til å betale Grieg 

Eiendom AS NOK 750 000. Beløpet er gjenværende del av Grieg Eiendom AS’ lån på kr 

1 300 000 til Spanor AS, jf. partenes avtale av 29.11.17. 

Det har vært gjort gjeldende at avtalen av 29.11.17 er ugyldig helt eller delvis. Retten 

finner det ikke nødvendig å ta stilling til dette. Det er ikke omtvistet at Grieg Eiendom AS 

opprinnelig ytet et lån på kr 1 300 000 til Spanor AS, som selskapet har krav på 

tilbakebetaling av. Grieg Eiendom AS har dermed under enhver omstendighet krav på å få 

betalt minst kr 750 000. Idet Spanor AS som følge av konkursen ikke kan dekke lånet, 

utgjør dette et økonomisk tap Grieg Eiendom AS kan kreve dekket av Pedersen. Retten 

avsier følgelig dom i samsvar med Grieg Eiendom AS’ påstand pkt. 2, jf. nedenfor om 

lemping. 

 

2.5 Lemping 

 

Under hovedforhandlingen gjorde Pedersen gjeldende at det er grunnlag for lemping av 

eventuelt erstatningsansvar. 

 

Aksjeloven § 17-2 fastsetter at erstatningsansvar etter aksjeloven § 17-1 kan lempes etter 

skadeserstatningsloven § 5-2: 

 

Erstatningsansvaret kan lempes når retten under hensyn til skadens størrelse, den ansvarliges 

økonomiske bæreevne, foreliggende forsikringer og forsikringsmuligheter, skyldforhold og 

forholdene ellers finner at ansvaret virker urimelig tyngende for den ansvarlige. Det samme 

gjelder når det i særlige tilfelle er rimelig at den skadelidte helt eller delvis bærer skaden. 

 

Det skal her foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering, jf. «kan lempes», der momentene 

uttrykkelig nevnt i bestemmelsen skal inngå. I tillegg kan andre momenter vektlegges, jf. 

«forholdene ellers». 

 

Grieg Eiendom AS har reist spørsmål om det er adgang for retten til å fastsette lemping av 

Pedersens ansvar for kausjonen der det ikke utmåles noe erstatningsbeløp, men kun 

fastsettes grunnlag for ansvar. Det er ikke nødvendig for retten å ta stilling til dette, idet 

retten under enhver omstendighet finner at det ikke er grunnlag for lemping av 

erstatningsansvaret – verken for kausjonsansvaret eller lånet. 

 

Retten tar utgangspunkt i at saken gjelder profesjonelle parter, selv om det er tale om 

personlig ansvar for Pedersen. Muligheten for et slikt personlig ansvar er noe en daglig 

leder må være innforstått med, slik at det bør kreves mer før lemping er aktuelt. Videre 

peker retten på skyldforholdene i saken. Retten kan ikke se at skyldgraden hos Pedersen er 

liten. Retten legger heller ikke vekt på Grieg Eiendom AS’ manglende fornying av 

kausjonen og viser til sine tidligere merknader om årsakssammenheng. Selv om det er tale 
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om et omfattende ansvar for en privatperson, opp mot kr 4 750 000, har det heller ikke 

vært konkret bevisførsel for at Pedersen ikke har økonomisk bæreevne for å dekke kravet.  

 

Etter en samlet helhetsvurdering finner derfor retten at det ikke er grunnlag for lemping. 

 

3. Sakskostnader 

 

Grieg Eiendom AS har etter dette vunnet saken fullstendig etter tvisteloven § 20-2 (2) og 

har dermed i utgangspunktet krav på å få dekket sine sakskostnader etter tvisteloven § 20-2 

(1). Dette gjelder også kostnader knyttet til rettens kjennelse av 18.01.19, jf. tvisteloven      

§ 20-8 (2). 

 

Retten har vurdert om tvisteloven § 20-2 (3) kommer til anvendelse, men finner ikke at det 

foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita Pedersen for 

sakskostnadsansvaret. Retten bemerker at den ikke har vært i tvil om sin avgjørelse. 

 

Advokat Vestrheim har på vegne av Grieg Eiendom AS fremlagt sakskostnadsoppgave på 

kr 325 000 med tillegg av rettsgebyr med kr 12 430, kr 4 900 i kostnader til vitnet Jørn 

Løken, samt NOK 1 147,50 i reisekostnader. Samlede sakskostnader eks. mva. utgjør kr 

343 477,50. Idet Grieg Eiendom AS har fradrag for inngående merverdiavgift, kreves ikke 

slik avgift dekket.  

 

Pedersen har ikke hatt innsigelser til sakskostnadsoppgaven, og retten finner også at denne 

kan legges til grunn, jf. tvisteloven § 20-5. 

 

Grieg Eiendom AS tilkjennes etter dette sakskostnader med kr 343 477,50. 
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DOMSSLUTNING 

 

1.  Jan Monty Pedersen er ansvarlig overfor Grieg Eiendom AS for det beløp Grieg 

Eiendom AS blir ansvarlig for i henhold til Grieg Eiendom AS’ kausjon til Nordea 

Bank Norge ASA. 

 

2. Jan Monty Pedersen dømmes til å betale Grieg Eiendom AS kr 750 000 – 

kronersyvhundreogfemtitusen – innen to – 2 – uker fra dommen er forkynt med 

tillegg av forsinkelsesrenter fra 01.02.2018 til betaling skjer. 

 

3. Jan Monty Pedersen dømmes til å betale Grieg Eiendom AS sakskostnader med kr 

343 477,50 – kronertrehundreogførtitretusenfirehundreogsyttisyvogfemtiøre – innen 

2 – to – uker etter dommen er forkynt. 

 

 

 

 

Retten hevet 

 

 

 

  Kari Willoughby   

 

 

 

 

 

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges. 
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Veiledning om anke i sivile saker 

 
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 

anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 

om reglene. 

 

Ankefrist og gebyr 

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 

annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 

- fra og med 1. juli til og med 15. august  

- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har 

behandlet saken. 

 

Hva må ankeerklæringen inneholde?  
I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 

- hvilken domstol du anker til 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 

- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 

- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det  

- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er  

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 

du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 

prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 

 

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 

skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 

knyttet tvil til. 

 

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke 

vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir 

behandlet. 

 

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 125 000 kroner 

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken 

skal kunne bli behandlet. 

 

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 

- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 

- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 

En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 
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Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 

mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 

 

En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  

- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 

kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

 

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 

kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 

 

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 

anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å 

få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 

 

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling. 

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål. 

 

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan 

avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 

 

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts 

ankeutvalg. 

  


