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Om føretakspant i dei nordiske landa

av professor, dr.jur. Kåre Lilleholt, Norge

1. Emnet

Når ein skyldnar ikkje lenger kan gjera opp for seg, må verdiane fordelast mel-
lom kreditorane. Det skjer stort sett gjennom ein konkurs. Den formelle hovud-
regelen er framleis at kreditorane skal dele likt, men vi veit at den praktiske ho-
vudregelen er ein annan. Mesteparten av verdiane går til kreditorar som gjen-
nom avtale har sikra seg ein dekningsrett framfor andre kreditorar. Spørsmålet
om kor langt ein bør gå i å tillata slike avtala dekningsrettar, blir diskutert i
mange land, og diskusjonen er dagsaktuell ikkje minst i Norden.

Avtala førerett til dekning går under ulike nemningar i dei nordiske landa.
Så lenge det er tale om særleg dekningsrett i individualiserte lausøyreting, anten
det er registrerbare skip og fly eller vanlege lausøyreting, er nemninga pant (is-
landsk veð) den vanlege i alle land, og ordet pant kan også vera fellesnordisk
term for særleg dekningsrett i fast eigedom, enda ein her møter uttrykket inn-
teikning (inteckning) for finsk og svensk rett. Når ein derimot kjem til avtala
dekningsrett i grupper av formuesgode som tilhøyrer eit føretak (ein nærings-
drivande), er det ikkje lenger tale om pant i finsk og svensk rett, men om føre-
taksinnteikning (förtetagsinteckning), medan ein i dansk, islandsk og norsk rett
nyttar panterettsterminologien også i desse tilfella. I Danmark er verksemdspant
(virksomhedspant) lansert som ny nemning. For våre føremål skal vi nytte
kunstordet føretakspant som stikkord – eit ord som ikkje er nytta i lovgjevinga i
noko land.

Det som særpregar dei førerettane til dekning som vi skal sjå nærare på, er dette:
• Føreretten til dekning byggjer på avtale,
• føreretten omfattar grupper av formuesgode slik gruppa er til kvar tid, så-

kalla tingssamband (tingsinnbegrep, heildarsafn muna); etter engelsk møns-
ter blir ein slik dekningsrett i tingssamband ofte karakterisert som flytande,

• det er tale om formuesgode som tilhøyrer eit føretak (ein næringsdrivande),
og

• eigaren kan bli sitjande med formuesgoda; det er tale om ein underpanterett
(islandsk sjálfsvörsluveð; i finsk og svensk rett gjerne omtala som hypote-
karisk rett).



Temaet er som nemnt aktuelt i Norden. I Danmark vart det i mars 2005 lagt
fram ei utgreiing med framlegg om innføring av verksemdspant. Dei svenske
reglane om føretaksinnteikning har vore gjennom ei omfattande reform som
vart sett ut i livet for fullt frå 1. januar 2005. I Noreg er ei ordning med legal-
pant for kostnader med konkursførehavinga sett i verk frå 1. juli 2005, og regla-
ne om underpant i næringslausøyre vart reviderte så seint som i 2001.

Spørsmålet i overskrifta, om kor mykje bankane skal sitje att med, har sin
bakgrunn i at det normalt er långjevarar, og ikkje til dømes vareleverandørar,
som sikrar seg føretakspant, og långjevarane er oftast bankar og andre finansin-
stitusjonar. Formelt er det likevel ikkje noko i vegen for at andre kreditorar kan
få føretakspant for sine krav.

Som juristar bør vi ikkje ha for høge ambisjonar med omsyn til å kunne
seie kor mykje bankane bør sitje att med. Det er først og fremst eit politisk
spørsmål. Heller ikkje har vi noko monopol på kunnskap om kva verknader den
eine eller andre regelen vil føre med seg; tvert om vil nok mange økonomar
meine at dei har betre føresetnader enn juristane for å meine noko om dét. Men
juristane kan iallfall peike på samanhengar mellom reglar, og fortelje kva reglar
det er realistisk å gjennomføre. Og juristane bør for sin eigen del skaffe seg inn-
sikt også i dei politiske og økonomiske resonnementa.

I det følgjande skal det først gjevast eit oversyn over reglane om føretaks-
pant i dei nordiske landa. Deretter skal nokre spørsmål takast opp i form av te-
sar som blir sette fram til nærare diskusjon. Tesane skal presenterast alt her:

1. Det synest vanskeleg å seie noko sikkert om korleis reglane om føre-
takspant bør utformast for å gje best mogleg utnytting av ressursane.

2. Dersom ein vil ta omsyn til kreditorar som ikkje kan påverke si eiga
kredittgjeving i særleg grad, kan det gjerast også utan reduksjon av fø-
retakspantet.

3. Utforminga av reglane om føretakspant har verknader for den kontroll-
og oppryddingsfunksjonen som ein konkurs kan ha.

4. Reglane om føretakspant er til dels meir kompliserte enn det som er
nødvendig for å oppnå dei ønskte effektane.

5. Dei nordiske landa vil i høgare grad enn tidlegare måtte ta omsyn til
reglar om føretakspant i andre land.

6. Det er vanskeleg å hindre at andre rettslege konstruksjonar får same ef-
fekt som føretakspant, og dermed kan restriktive reglar bli lite effektive.
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2. Føretakspant i Norden – eit oversyn

2.1 Finland1

Finland var først ute på nye vegar med ei omfattande reform i 1992 av ordninga
med føretaksinnteikning. Det viktigaste nye var at føretaksinnteikninga berre
skal gje førerett til dekning i om lag halvparten av dei verdiane retten omfattar.

Etter finsk rett – og tilsvarande etter svensk rett – er ordninga at den næ-
ringsdrivande kan registrere ei føretaksinnteikning som ein abstrakt deknings-
rett, utan tilknyting til noko bestemt krav. Beviset for denne dekningsretten, eit
føretaksinnteikningsbrev, kan så overleverast til ein kreditor som sikring av
hans krav.

Føretaksinnteikninga omfattar det aller meste av det skyldnaren eig, når ein
ser bort frå fast eigedom, skip og fly. Det er slikt som maskiner, inventar og lik-
nande driftstilhøyrsle, immaterialrettar, leigerettar, varelager, enkle krav og
«värdepapper, värdeandelar och andra finansieringstillgångar».2

Kreditor med føretaksinnteikning må finne seg i å stå tilbake for panterett
og retensjonsrett i lausøyre og dessutan for nokre prioriterte krav og har så rett
til dekning av 50 prosent av verdien av det som står att. For den usikra delen av
kravet konkurrerer kreditor med andre usikra kreditorar.

2.2 Sverige3

Dei svenske reglane om føretaksinnteikning vart endra i 2003, og den endelege
iverksetjinga skjedde som nemnt frå 1. januar 2005. Eit sentralt element også
her er at føretaksinnteikning berre gjev rett til dekning i ein del av verdiane som
står att etter at nokre krav med førerett er dekte. I Sverige får føretakspanthava-
ren 55 prosent.

Dei nye svenske reglane inneber ei forenkling ved at føretaksinnteikninga
omfattar absolutt alt som tilhøyrer skyldnaren, også fast eigedom, skip og fly.
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1 Ein oversiktleg presentasjon av det finske systemet med innteikning og panterett i fast eigedom,
innteikning i skip, fly m.m. og føretaksinnteikning finst i Johan Bärlund, Frey Nybergh, Katarina
Petrell (red.): Finlands civil- och handelsrätt (Helsingfors 2000) s. 167–170 og 172–173. Dei fin-
ske reglane om førerett til dekning (förmånsrätt) er omtala i SOU 1999: 1 s. 94–97. Ein rettsøko-
nomisk analyse som er basert på røynslene med den finske reforma frå 1992, finst som vedlegg 6
til SOU 1999:1 (Clas Bergström og Stefan Sundgren: Förmånsrättens teori och empiri). Dei sen-
trale lovene er Lag om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning 30.12.1992/1578 og Fö-
retagsinteckningslag 24.8.1984/634.

2 Företagsinteckningslag § 3.
3 For ein presentasjon av dei svenske reglane om førerettar til dekning og føretakshypotek før refor-

ma i 2003 kan det visast til Torgny Håstad: Sakrätt (6. uppl. med supplement Stockholm 2000)
kap. 12. Førearbeid til reforma er i første rekkje SOU 1999:1 (også med utførleg omtale av tidle-
gare gjeldande rett) og Regeringens proposition 2002/03:49. Dei sentrale lovene er Förmånsrätt-
slag (1979:979) og Lag om företagsinteckning (2003:528).



Føretaksinnteikninga er ei såkalla allmenn førerett. Men den reelle skilnaden
samanlikna med den finske ordninga blir ikkje så stor, for vanlege panterettar i
individuelle formuesgode – også fast eigedom, skip og fly – er framleis god-
tekne og går framfor føretaksinnteikninga.

2.3 Island

I dansk, islandsk og norsk rett er føretakspantet ein tradisjonell panterett som
gjev dekning i den fulle verdien av dei aktiva som er omfatta. I alle tre landa
kan flytande underpant i grupper av næringslausøyre avtalast, og panteretten får
vern ved registrering. Gruppene må pantsetjast kvar for seg, og det varierer no-
ko mellom dei tre landa kva grupper som er omfatta.

Etter islandsk rett4 kan det stiftast flytande pant gruppevis i mesteparten av
den lausøyren som tilhøyrer ein næringsdrivande. Driftstilhøyrsle kan pantset-
jast saman med fast eigedom. Utstyr i entreprenørverksemd, i landbruksverks-
emd og i fiskeriverksemd kan pantsetjast gruppevis, og panteretten får vern ved
registrering i eit lausøyreregister. Varelager kan pantsetjast på same måten, og
det kan også samla fakturakrav som den næringsdrivande har eller får. Av verdi-
ar som ikkje blir omfatta av ein flytande panterett, kan nemnast bilar, verdipa-
pir, innløysingspapir og kontante pengar.

2.4 Noreg5

Dei norske reglane svarar langt på veg til dei islandske. Det kan stiftast flytande
underpant gruppevis i det meste av lausøyre som tilhøyrer ein næringsdrivande.
Etter lovendringar i 2001 kan driftstilhøyrsle – medrekna viktige immaterialret-
tar – pantsetjast uavhengig av den faste eigedommen. Dei andre gruppene er
motorvogner, entreprenørmaskiner o.l., lausøyre i landbruksverksemd, lausøyre
i fiskeriverksemd, varelager og enkle krav på vederlag for varer og tenester.
Panteretten får vern ved registrering i eit lausøyreregister. Av dei aktiva som fell
utanom, må først og fremst nemnast kontante pengar, verdipapir, innløysingspa-
pir, (uregistrerte) aksjar og registrerte finansielle instrument.

Også for norsk rett er det tale om ein tradisjonell panterett som gjev rett til
dekning i heile verdien av dei pantsette formuesgoda. Nytt frå 1. juli 2005 er
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4 Ei framstilling av islandsk panterett er Þorgeir Örlygsson; Veðréttur (Reykjavík 2002). Utviklinga
for føretakspant er særleg omtala s. 173–226. Dei sentrale lovene er Lög om samningaveð (lov om
avtalepant) 1997 nr. 75 og lög um gjaldþrotaskipti m.fl. (lov om konkurs m.m.) 1991 nr. 21. Pro-
fessor Viðar Már Matthíasson har velviljug svara på spørsmål om islandsk rett.

5 Den nyaste framstillinga av norsk panterett er Jens Edvin. A Skoghøy: Panterett (Oslo 2004). Ei ny
utgåve av Sjur Brækhus: Pant og annen realsikkerhet (2. utgave Oslo 1994) er venta våren 2005.
Dei viktigaste lovene er lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordrings-
havernes dekningsrett.



som nemnt ein legalpanterett for kostnader med behandlinga av konkursbuet.
Panthavarane må finne seg i at opp til fem prosent av verdien av dei pantsette
aktiva går med til å dekkje slike kostnader. Det er likevel langt att det til det
innhogget på meir enn 50 og 45 prosent som finske og svenske kreditorar med
føretaksinnteikning må finne seg i.

2.5 Danmark6

Dansk rett har heller inga generell ordning som kan samanliknast med finsk el-
ler svensk føretaksinnteikning. Driftstilhøyrsle kan pantsetjast saman med fast
eigedom, og liknande reglar gjeld der næringsverksemd blir driven frå leigde
lokale. Bilar er ikkje omfatta av pantsetjinga, og det er ikkje reglar om under-
pantsetjing av varelager. Enkle pengekrav kan ikkje pantsetjast samla, men her
kan ein oppnå mykje av det same ved ein tradisjonell faktoringavtale. Som for
islandsk og norsk kan det ikkje stiftast flytande underpanterett i verdipapir m.m.
eller kontante pengar. Lausøyre, medrekna ei rekkje immaterialrettar, kan un-
derpantsetjast, og panteretten får vern ved tinglysing, men reglane opnar ikkje
for pantsetjing av tingssamband.

I utgreiinga om verksemdspant som kom i mars 2005 (sjå note 6), blir det
gjort framlegg om at dei fleste grupper av næringslausøyre kan underpantsetjast
samla, likevel ikkje skip, fly og verdipapir og heller ikkje lausøyre – medrekna
driftslausøyre – som er omfatta av pantsetjing av fast eigedom. Av enkle krav er
det berre krav på vederlag for varer og tenester som er omfatta. Det blir også
opna for pantsetjing av enkle krav på vederlag for varer og tenester åleine, men
slik panterett kan ikkje kombinerast med verksemdspant, der desse krava altså
er omfatta. Verksemdspant eller pant i enkle krav kan ikkje stiftast til fordel for
nærståande av skyldnaren eller pantsetjaren. Pantsetjinga skal skje ved skades-
lausbrev, noko som inneber at panteretten må lyde på ein bestemt kreditor, og at
sikring av andre kreditorar under panteretten krev ny registrering. Ein kan også
merke seg at pant i fast eigedom med driftstilhøyrsle skal gå framfor verks-
emdspantet. Det høyrer òg med at krav på skattar og avgifter kan gå framfor
verksemdspantet, og verksemdspanthavarane må finne seg i å hefte solidarisk
for opp til kr 50 000 av kostnadene med konkursbuet.

2.6 Modellar

Oversynet viser at den nærare avgrensinga av føretakspanthavarens rett kan
gjennomførast på fleire vis. Ein kan avgrense etter objekt for dekningsretten.
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6 Ei framstilling av dansk panterett er Thomas Rørdam og Vagn Carstensen: Pant (7. udgave Køben-
havn 2002). Ein utførleg omtale av reglane om føretakspant finst i Betænkning om virksomheds-
pant (2005). Dei viktigaste reglane finst i tinglysningsloven.



Utgangspunktet i alle dei nordiske landa har vore handpantregelen, som krev at
pantsetjaren må gje frå seg tingen, og som dermed i praksis langt på veg hindrar
pantsetjing av næringslausøyre. Så har ein opna for underpantsetjing av stendig
nye grupper av lausøyre og dermed utvida området for den avtala dekningsret-
ten.

Etter dei svenske reglane blir alle formuesgode omfatta av føretakspanteret-
ten, og også etter finsk rett er så godt som all lausøyre omfatta. Her ligg avgren-
singa av dekningsretten dels i reglane om krav som skal ha dekning framfor fø-
retaksinnteikninga, og dels i reglane om kor stor del av verdien dekningsretten
kan gjerast gjeldande i. Eit varsamt lite steg på den same vegen har ein teke
med dei nye norske reglane om legalpant for bukostnader og det danske fram-
legget om at føretakspanthavarar heftar for ein del av bukostnadene.

I kva land får bankane og andre føretakspanthavarar mest? Det er det ikkje
lett å seie noko heilt sikkert om. Dei islandske og norske reglane synest nokså
bankvenlege, i og med at dei ulike føretakspanterettane kan omfatte det aller
meste av næringslausøyren, og dekningsretten omfattar så godt som heile verdi-
en av formuesgoda. Dersom det danske framlegget til nye reglar går gjennom,
blir situasjonen ein liknande der. Dei finske og svenske reglane inneber ei nokså
sterk avgrensing av den avtala dekningsretten ved at berre omtrent halvparten
av verdien er tilgjengeleg. Men her må ein ta omsyn til at føretakspanthavaren
kan få meir glede av posisjonen som kreditor for det usikra restkravet – og rest-
krav blir det nok ofte også for danske, islandske og norske panthavarar. Føreret-
ten for skattekrav er det berre Noreg som har halde fast på,7 og føreretten for
lønskrav er fjerna i Finland og redusert i Sverige. Det danske framlegget til nye
reglar inneber på den andre sida ei styrking av stillinga for det offentlege ved at
skatte- og avgiftskrav kan gå framfor føretakspantet.

Også andre reglar kan påverke dekninga under føretakspanteretten. Særleg
kan det vera grunn til å nemne reglane om eigedomsatterhald (eiendomsforbe-
hold, äganderättsförbehåll), eller salspant, som no er nemninga i islandsk og
norsk rett. I alle dei nordiske landa har ein reglar som i utgangspunktet hindrar
eigedomsatterhald eller salspant i varer som kjøparen har rett til å selje vidare
før dei er betalte. Det inneber at vareleverandørar stort sett ikkje kan sikre sine
kredittar på denne måten. I Danmark er det likevel ei opning for sikring av leve-
randørkreditt gjennom såkalla kredittkonsignasjon, der det skal skje ei avrek-
ning av i høve til kreditor i takt med vidaresalet.8 I Noreg vart forbodet mot
salspant i varer for vidaresal gjort strengare i 1999. Tidlegare kunne det avtalast
salspant i varer som skulle seljast vidare etter bearbeiding eller som tilhøyrsle
til eller del av ein hovudting. Nu omfattar forbodet alle varer som det er
meininga at kjøparen skal selje vidare. Dette var reelt sett ei prioritering av va-
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7 Etter den danske konkurslov § 96 er det likevel førerett for krav på dekning av nokre avgifter.
8 Sjå Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre (4. udgave København 2003) s. 71–73.



relagerpantet, eller om ein vil, føretakspantet, framfor vareleverandørane. I and-
re europeiske land, først og fremst Tyskland, spelar eigedomsatterhald ei langt
viktigare rolle.

3. Tese 1: Det synest vanskeleg å seie noko sikkert om korleis reglane
bør utformast for å gje best mogleg utnytting av ressursane

Den første tesen til diskusjon er at det synest vanskeleg å seie noko sikkert om
korleis reglane bør utformast for å gje best mogleg utnytting av ressursane.9

Kvar gong reformer av reglane om føretakspant blir vurderte, blir det hevda
– særleg frå næringsorganisasjonar og finansinstitusjonar – at føretakspantet
gjev tilgang på meir kreditt til ein rimelegare pris, og at dette er viktig særleg
for små og mellomstore føretak. Tanken er at føretakspantet reduserer kreditt-
ytarens risiko, og at dette opnar for kreditt som elles ikkje ville bli gjeven, og at
risikodelen av renta blir lågare. Argumenta har gjennomslagskraft; til dømes
viste det seg umogleg å redusere omfanget av føretakspantet da spørsmålet vart
drøfta i stor breidd i Noreg for nokre år sia; legalpantet for bukostnader var eit
nokså varsamt inngrep i panthavarens rett, medan føretakspanthavarens rett alt-
så vart styrkt i høve til vareleverandørane.10

Allereie ut frå vanleg juristfornuft kan ein reise den innvendinga at kreditt-
risikoen blir eit nullsumspel så lenge det gjeld kreditorar som kan velje om dei
vil yte kreditt, og som kan påverke prisen på kreditten: Lågare risiko for ein
kreditor fører til høgare risiko for andre kreditorar. Kan banken gje lån til lågare
rente på grunn av føretakspant, må vareleverandørane setje opp prisen for å
dekkje ein høgare risiko. Men sjølvsagt kan prisen på kreditten gå ned ved at ri-
sikoen blir velta over på kreditorar som ikkje kan påverke vilkåra, som kreditor-
ar for skadekrav eller krav på grunnlag av reklamasjonar i forbrukarforhold.
Om dette siste er ønskjeleg eller ikkje, blir eit politisk spørsmål.

No er nok effektane meir kompliserte enn som så. For det første kan regla-
ne om føretakspant påverke fordelinga av kredittilgang og kredittkostnader på
ulike grupper av føretak, sjølv om totalen er den same. For det andre kan skilna-
der mellom kreditorane med tanke på informasjonstilgang og risikovilje føre til
at totaleffekten på tilgang og pris på kreditten blir positiv.
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9 Formuleringa her er prega av den økonomiske innfallsvinkelen, men spørsmålsstillinga er reelt den
same i juridiske framstillingar. Ei inngåande rettspolitisk drøfting av spørsmåla kring realkreditt
og personalkreditt finn ein hos Brækhus (sjå note 5 her) avsnitt 219. Eit oversyn over drøftinga i
den rettsøkonomiske litteraturen er teke inn som vedlegg 7 til SOU 1999:1, Theodore Eisenberg:
A Review of the Law and Economics Literature on Creditor Priority in Bankruptcy. Det kan vida-
re visast til diskusjonen i den danske utgreiinga som er nemnd i note 6 her.

10 Sjå NOU 1993:16 (med nokre framlegg til innstrammingar), Ot.prp. nr. 26 (1998–99) og Ot.prp.
nr. 23 (2003–2004); den sistnemnde om legalpanteretten.



Ei lang rekkje andre argument har vore framme som til sjuande og sist gjeld
spørsmålet om den beste og mest effektive ressursutnyttinga i samfunnet totalt.
Til dømes har ein spurt om vurderinga av lønsemda av føretaket blir for lettvint
når långjevaren får ein trygg dekningsrett. Vidare kan det tenkjast at långjeva-
ren ventar for lenge med å gripe inn overfor ei uheldig utvikling av føretaket
dersom han veit at han i alle fall får dekning av føretakspantet. Ein har også dis-
kutert om føretakspantet gjer det vanskelegare å få til ein rekonstruksjon av fø-
retaket i tide.

Desse og andre spørsmål har vore grundig drøfta både av juristar og økono-
mar i samband med lovreformer dei seinare åra. Det synest vanskeleg å koma
fram til sikre konklusjonar, og vi ser da også at ulike løysingar blir valde sjølv
om ein stort sett har hatt det same teoretiske og empiriske materialet å byggje
på. Historia viser vel òg at næringslivet greier seg i land med svært så ulike reg-
lar om føretakspant, og det er ikkje lett å forklåre eventuelle skilnader i lønsemd
og økonomisk vekst på grunnlag av desse reglane.

Dette er ikkje sagt for å desavuere dei rettsøkonomiske analysane. Tvert om
er dei både nyttige og nødvendige. Poenget er at dei berre i avgrensa grad gjev
sikkert grunnlag for praktiske handlingsval, og det var kanskje ikkje meininga
heller. Ei noko audmjuk haldning på dette punktet kan vera nyttig å ta med seg
også i den juridiske diskusjonen om føretakspant.

4. Tese 2: Dersom ein vil ta omsyn til kreditorar som ikkje kan på-
verke si eiga kredittgjeving i særleg grad, kan det gjerast også
utan reduksjon av føretakspantet

Den andre tesen er at omsynet til kreditorar som berre i liten grad kan påverke
si eiga kredittgjeving, kan ivaretakast også utan reduksjon av føretakspantet.

Det finst fleire grupper av kreditorar som ikkje kan velje om dei skal yte
kreditt til skyldnaren i det heile, eller som i alle fall ikkje kan påverke kreditt-
vilkåra i nemnande grad. Ei viktig gruppe er kreditorar som har krav på grunn-
lag av skadebotansvar utanom kontrakt. Det kan gjelde slikt som skadar på
grunn av forureining, arbeidsulykker og farlege produkt og innretningar, men
det kan òg vera tap som nokon er påført gjennom brot på konkurranselovgje-
ving, rekneskapslovgjeving og generell straffelovgjeving. Ei anna gruppe er dei
som nok har gjort avtale med skyldnaren, men som ikkje har innsikt eller for-
handlingsmakt til å påverke kredittvilkåra. Det kan vera arbeidstakarar som ik-
kje får utbetalt løn, eller det kan vera forbrukarar som har krav på grunnlag av
kontraktsbrot. Ei tredje gruppe er kreditorar for skattar, avgifter og andre offent-
legrettslege krav, der kreditor rett nok har det i si makt å påverke både kreditt-
yting og kredittvilkår, men der det normalt ikkje blir tale om å regulere dek-
ningsretten ved avtale.
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Det er mogleg at det teoretisk kan hevdast at marknaden løyser også desse
problema. Somme økonomar har gjerne som utgangspunkt at lovgjevaren bør
gjera minst mogleg. Den praktiske innfallsvinkelen er likevel helst at iallfall
nokre av desse kreditorane treng vern, anten fordi det er lønsamt for samfunnet
å gje slikt vern, eller i det minste fordi det er i samsvar med utbreidde oppfat-
ningar om kva som er rett og rimeleg.

Vi har alt vore inne på at det kanskje er dei ikkje-forhandlande kreditorane
som får rekninga når andre kan tilby rimelegare kreditt på grunn av føretaks-
pant. Der er da også omsynet til dei ikkje-forhandlande kreditorar som gjerne
blir trekt fram når ein vil redusere dei avtala dekningsrettane. Vi har sett at prio-
riteringa mellom føretakspanteretten og dei usikra kreditorane kan skje ved at
det finst grupper av formuesgode som blir haldne utanom føretakspanteretten,
eller ved at føretakspanteretten ikkje gjev dekning i heile verdien. Ei vidare
prioritering mellom usikra krav kan skje gjennom ordninga med førerettar i
konkurs (förmånsrett, prioriterte krav, konkursorden). Nokre av krava kan gje-
vast prioritet før både avtala dekningsrettar og alle andre krav, slik det no er i
Finland, Sverige og til dels Noreg for kostnader med konkursen (og enda meir i
Danmark etter framlegget til nye reglar). Det kan skje gjennom legalpant (som i
Noreg) eller gjennom ei førerettsordninga (som i Finland og Sverige). Vidare
kan ein ha prioritert dekning i det som er att etter at dei avtala dekningsrettane
har fått sitt, slik det til dømes er med lønskrav i fleire av dei nordiske landa.

Utvalde grupper av kreditorar kan sikrast også utan inngrep i føretakspante-
retten, og på måtar som ikkje eller berre indirekte går ut over andre kreditorar –
indirekte ved at kostnadene til sjuande og sist må berast av føretaka. Det kan
gjelde reine overføringar frå det offentlege, som ei offentleg lønsgarantiordning.
Men det kan òg vera forsikrings- eller fondsordningar. Til dømes er klientar av
advokatar, eigedomsmeklarar, legar og nokre andre liberale yrke sikra gjennom
obligatorisk ansvarsforsikring. Sikringsordningane for finansinstitusjonar kan
nemnast, og trafikkforsikringa er også velkjend. Reglar om bankgaranti, forsik-
ring e.l. som obligatorisk avtaleinnhald, slik ein finn det i nokre av reglane om
forbrukarentreprisar,11 er av same karakter, om enn mindre sikre.

Poenget i denne samanhengen er at omsynet til dei ikkje-forhandlande kre-
ditorane kan ivaretakast gjennom generelle avgrensingar av dei avtala dek-
ningsrettane, men at det også finst andre og meir målretta måtar å gjera det på.
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5. Tese 3: Utforminga av reglane om føretakspant har verknader for
den kontroll- og oppryddingsfunksjonen som ein konkurs kan ha

Den tredje tesen et at utforminga av reglane om føretakspant har verknader for
den kontroll- og oppryddingsfunksjonen som ein konkurs kan ha.

Er ein oppteken berre av den økonomiske effektiviteten, kan det sikkert
hevdast at også dette er noko marknaden kan handtere betre enn lovgjevaren.
Mange vil likevel meine det blir for enkelt å overlata alt til marknaden. For det
første er ei ordna og lovregulert avvikling av insolvente føretak nødvendig for å
ivareta interessene til dei nemnde ikkje-forhandlande kreditorane. I eit reint av-
talebasert system ville dei ikkje få bli med på delinga. For det andre er det ofte
gjennom ei konkursførehaving ein kan avdekkje økonomisk kriminalitet. Det er
ikkje alltid at ei slik avdekking og ei etterfølgjande straffesak kan tilføre midlar
til buet, og kreditorane kunne kanskje heller ønskje at midlane i konkursbuet
vart brukte til å dekkje krav. Men ei gjennomgåing kan likevel vera ønskjeleg,
både fordi det verkar støytande og i strid med utbreidde rettsoppfatningar at kri-
minaliteten ikkje får følgjer, og fordi ein kan håpe på at avdekking og straff kan
styrkje respekten for reglane og ha ein preventiv effekt.

Midlar til konkursførehaving kan også skaffast på ulike måtar. Ein kan bru-
ke offentlege midlar, anten rett frå statskassa eller gjennom fonds- eller forsik-
ringsordningar som blir bygde opp etter vrakpantmodellen med tilskot frå alle
føretak. Fleire ordningar vart vurderte før ein i Noreg valde å lovfeste ein legal-
panterett på opp til fem prosent av verdien av alle pantsette formuesgode, også
fast eigedom, skip og fly.12 Etter svensk (og vel også finsk) rett har dekning av
bukostnader førerett framfor føretaksinnteikninga. Vil ein derimot berre gje bu-
kostnadene prioritet mellom dei usikra krava, slik ordninga var i Noreg før 1.
juli 2005, er ein avhengig av at det blir midlar att etter at dei avtala dekningsret-
tane har fått sitt. Som nemnt går det danske framlegget til nye reglar ut på at fø-
retakspanthavarane heftar solidarisk for ein del av bukostnadene.

Poenget her er at ei sikring av den kontroll- og oppryddingsfunksjonen kon-
kursen kan ha, kan gjennomførast på fleire måtar, med eller utan innhogg i avta-
la dekningsrettar.
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6. Tese 4: Reglane om føretakspant er til dels meir kompliserte og
ugjennomsiktige enn det som er nødvendig for å oppnå dei ønskte
verknadene

Den fjerde tesen er at reglane om føretakspant til dels er meir kompliserte og
ugjennomsiktige enn det som er nødvendig for å oppnå dei ønskte verknadene.
Årsaka er helst å finne meir i tradisjonen enn i rasjonelle overvegingar.

Generelt har det ein eigenverdi at reglar er enkle og gjennomsiktige. Unø-
dig kompliserte reglar er berre til glede for advokatar og for aktørar som utnyt-
tar eit overtak med omsyn til ressursar og informasjon. Ein plar òg seie at trans-
aksjonskostnadene bør haldast nede. No kan ikkje alle reglar godt bli heilt enkle
og gjennomsiktige, men komplikasjonane bør iallfall ha ei god grunngjeving.

Dei norske reglane om føretakspant kan tene som døme på unødig vanske-
lege reglar. Her må panteretten avtalast og registrerast særskilt for fleire grupper
av formuesgode. Bortsett frå at dette fører til ekstra kostnader, risikerer ein også
at fleire panthavarar kan ha panterett på ulik prioritet i dei forskjellige gruppene
av formuesgode, slik at det blir vanskeleg med ein samla realisasjon av verk-
semda. Ein mest mogleg samla realisasjon skulle vera noko av fordelen med fø-
retakspantet.

Ein kan innvende til dette at oppdelinga gjer panteretten meir fleksibel: Fø-
retaket kan nøye seg med pantsetje fakturakrav, varelager eller flåten av motor-
vogner dersom det er tilstrekkeleg til å oppnå kreditt. Men slik er det nok ikkje
så ofte; långjevar vil gjerne prøve å sikre seg pant i mest mogleg. Fram til 2001
hadde ein den tilleggsvansken – som Island framleis har – at driftstilhøyrsle
berre kunne pantsetjast saman med eigedomsrett eller leigerett til fast eigedom,
og den panteretten fekk rettsvern ved tinglysing i grunnboka, medan pant i dei
andre gruppene av formuesgode fekk vern ved tinglysing i Lausøyreregisteret.
No kan driftstilhøyrsle pantsetjast særskilt, med tinglysing i Lausøyreregisteret.
Men da er det heller ikkje lett å sjå kvifor ein skal dele opp i driftstilhøyrsle,
«flåten» av motorvogner, landbrukslausøyre og fiskerilausøyre. Alt dette kunne
godt kallast driftstilhøyrsle og pantsetjast samla. Gjekk ein eit steg vidare og
tok med varelager og fakturakrav, ville ein nærme seg den finske ordninga. Da
kunne ein nøye seg med ei einaste registrering i Lausøyreregisteret.

Den svenske ordninga er den mest reindyrka, i og med at føretakspanteret-
ten omfattar alt den næringsdrivande eig. Ein kan kanskje seie at den svenske
(og finske) ordninga er unødig komplisert på eit anna punkt, nemleg todelinga i
registrering av føretaksinnteikning og deretter pantsetjing av føretaksinnteik-
ningsbrevet; ein kunne nøye seg med ei registrering for kvar dekningsrett. På
den andre sida er det ikkje lett å finne enkle og gjennomsiktige reglar for hand-
teringa av abstrakte dekningsrettar og fastlegginga av kva krav som er sikra til
kvar tid, og den austnordiske løysinga er nok vel så enkel og konsekvent som
dei ordningane ein har i dei vestnordiske landa.
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I og med at det svenske føretakspantet omfattar også fast eigedom, skip og
fly, kan ein teoretisk tenkje seg at føretakspanteretten er den einaste avtala dek-
ningsretten i eit føretak. Føretakspanthavaren kan gjennom avtale – negative
pantsetjingsklausular – sikre seg at føretaket ikkje stiftar andre dekningsrettar,
og da vil det liggje godt til rette for ein samla realisasjon av heile verksemda.
Men det er grunn til å tru at det i praksis blir stifta særskilde dekningsrettar i in-
dividuelle formuesgode som også er omfatta av føretaksinnteikning, anten det
gjeld innteikning i fast eigedom, handpant i lausøyre, pant i registrerte finansi-
elle instrument eller eigedomsatterhald ved kjøp av driftsmiddel.

Det er neppe realistisk å tenkje seg eit altomfattande føretakspant kombi-
nert med eit lovfesta forbod mot særskild pantsetjing av formuesgode som er
omfatta av føretakspant. Særleg er finansieringa av fast eigedom og skip og fly
ofte så avhengig av pant i formuesgodet at det ville by på vanskar dersom føre-
takspantet skulle hindre særskilde panterettar. Dessutan vil det, som vi skal sjå
seinare, ikkje vera lett å hindre at avtalar som formelt går ut på noko anna enn
pant, reelt sett gjev ein førerett til dekning.

I alle dei nordiske landa får dei avtala dekningsrettane som her er kalla fø-
retakspant, rettsvern ved registrering. I Danmark og på Island må ein leite både
i grunnbok og i personalregister for å få oversikt over føretakspantet, medan re-
gistreringa i dei andre landa altså er samla i eit personalregister. Registreringa
fører til at avtalane kan etterprøvast – dei blir notoriske. Registreringa gjev også
publisitet, og det kan vera viktig for andre som skal stifte rett i dei same for-
muesgoda, og for kredittytarar og investorar.

Spørsmålet er om ein kan gå eit stykke vidare og krevje registrering også
for andre dekningsrettar i formuesgode som tilhøyrer næringsdrivande. Det finst
allereie reglar om registrering av eigedomsatterhald (salspant) og leasingavtalar
for motorvogner.13 Kunne ein ikkje også tenkje seg registrering av eigedomsat-
terhald og leasingavtalar for andre driftsmiddel? I så fall ville eigedomsatter-
hald berre vera aktuelt for meir verdifulle formuesgode som er nokolunde lette
å identifisere. Det ville kanskje vera til å leva med at eigedomsatterhald ikkje
kunne stiftast for kvar minste lommekalkulator eller kaffikanne? Ei slik ordning
ville i alle fall gjera dei avtala dekningsrettane meir gjennomsiktige.
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7. Tese 5: Dei nordiske landa vil i høgare grad enn tidlegare måtte ta
omsyn til reglar om føretakspant i andre land

Ein femte tese er at dei nordiske landa i høgare grad enn tidlegare vil måtte ta
omsyn til reglar om føretakspant og andre liknande dekningsrettar i andre land.
Grunnen til dette er dels at tilgangen på sikra kreditt blir oppfatta som eit kon-
kurranseelement, dels eit ønske om å leggje til rette for kredittyting over lande-
grensene.

Reglane om panterett og liknande avtala dekningsrettar har tradisjonelt vore
rekna som typisk nasjonale reglar, på line med andre reglar om rettar i bestemte
formuesgode. Vi har da også sett at reglane varierer mykje til og med innafor
Norden. Men i stigande grad blir det peikt på at kredittkostnadene er ein kon-
kurransefaktor, på same måten som andre kostnader for føretaket, og at det der-
for er viktig å ha like gode ordningar med føretakspant som andre land har.

14 
Vi

såg ein tilsvarande argumentasjon da direktivet om finansiell trygdgjeving15

skulle innførast; finansinstitusjonane fekk større fordeler enn det som var
strengt nødvendig etter direktivet, av omsyn til konkurransen.16 Dette er typisk
politiske avvegingar, og politikarane får nok her, på same måte som når det
gjeld skattlegging, høyre at kapital er lett å flytte, og at investeringane gjerne
skjer i det landet som gjev dei beste vilkåra.

Noka internasjonal harmonisering av panteretten av nemnande omfang har
ein ikkje hatt, heller ikkje i EU, med nokre unntak som direktivet om finansiell
trygdgjeving. Men behovet er der. Vi må gå ut frå at dei store ulikskapane på
dette området er ei hindring for kredittyting over landegrensene. Ei harmonise-
ring eller samordning synest også ønskjeleg for reglar om eigedomsatterhald,
leasing og liknande konstruksjonar. Det er ei nokså usikker øving å operere med
eigedomsatterhald over landegrensene i dag.

Reglane om avtala dekningsrettar er omfatta av det arbeidet som er i gang
for å utvikle samlande prinsipp for europeisk privatrett, til dømes i Study Group
on a Europan Civil Code, men det er ikkje godt å seie om ei framtidig harmoni-
sering vil byggje på dette arbeidet eller på anna grunnlag.
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kerhedsstillelse (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om stäl-
lande av finansiell säkerhet).

16 Sjå til dømes argumentasjonen i den norske proposisjonen, Ot.prp. nr. 22 (2003–2004) s. 30.



8. Tese 6: Det er vanskeleg å hindre at andre rettslege konstruksjo-
nar får same effekt som pant, og dermed kan restriktive reglar bli
lite effektive

Den sjette og siste tesen er at andre rettslege konstruksjonar kan ha same effekt
som pant, og at det dermed kan vera vanskeleg å handheve restriktive reglar om
føretakspant.17

Vi har sett at alle dei nordiske landa har restriksjonar av eitt eller anna slag
på føretakspantet. Tradisjonelt har ein hatt grenser for kva formuesgode som
kan omfattast, og den nye utviklinga inneber at ein set grenser for kor stor del
av verdien den avtala dekningsretten skal omfatte. Ein kan rekne med at slike
restriksjonar fører til auka bruk av andre metodar for å sikre kreditten. Det er eit
spørsmål ein sjølvsagt også har vore merksam på i drøftinga av nye reglar.

Til ein viss grad kan andre panterettar vera eit alternativ til føretakspantet.
Det er alt nemnt at pant i individuelle formuesgode stort er tillate ved sida av
føretakspantet. Nokre av formuesgoda kan underpantsetjast, som fast eigedom,
skip og fly. For andre formuesgode er ikkje skilnaden mellom underpant og
handpant så viktig, til dømes når det gjeld pant i verdipapir, enkle pengekrav og
registrerte finansielle instrument.

Ein kan innføre tilsvarande restriktive reglar for andre panterettsformer som
for føretakspant. Eir stykke på veg har ein gjort det for norsk rett med reglane
om legalpant for bukostnader; legalpanteretten omfattar alle formuesgode som
det heftar pant på, og kan dermed redusere dekninga for alle panterettar.

Det er velkjent at avtalar som formelt ikkje er panterettar, kan ha same ef-
fekt som panterettar. Det klassiske dømet er eigedomsatterhaldet, som formelt
er ein avtale om eigedomsrett, men som reelt er ein avtala dekningsrett. I is-
landsk og norsk rett har ein teke konsekvensen av dette og omtalar retten som
salspant. Eigedomsatterhald eller salspant er tillate i driftsmiddel i alle dei nor-
diske landa og går framfor føretakspantet.

Eigedomsatterhaldet kan også illustrere at ein ikkje løyser alle problem ber-
re ved å skjera gjennom og likestille retten med ein panterett. At leigerettar kan
ha same verknad som eigedomsatterhald, har ein visst lenge. Uttrykket finansi-
ell leasing blir nytta i mange land for avtalar som kan ha same funksjon som ein
avtale om kreditt og sikring av kreditt, men uttrykket har ikkje noko fast og
klårt avgrensa innhald. Den norske pantelova kan vise kva vanskar ein står
overfor: Nokre leigeavtalar skal reknast som avtalar om salspant. Ei anna grup-
pe leigeavtalar skal likestillast med avtalar om salspant i nokre samanhengar,
medan andre leigeavtalar igjen ikkje skal reknast som avtalar om pant i det hei-
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retsdage i april 2004.



le. Det er avtalane som skal likestillast med avtalar om salspant i nokre saman-
hengar, som gjerne blir omtala som leasingavtalar. Men når ein kjem til legal-
panteretten for bukostnader, har ein gjeve opp likestillinga: Legalpanteretten
skal omfatte formuesgode som det heftar salspant på, og dermed også formues-
gode som er leigde på vilkår som skal reknast som kjøp med salspant. Men lea-
singavtalane skal ikkje likestillast med pant. Leasa ting går dermed fri legalpan-
teretten for bukostnader, og det er sikkert like bra, for reglane om likestilling av
leasing og salspant har alt vist seg å by på vanskelege grensedragingar.18

Ein løyser ikkje utan vidare problemet med å spørje kva føremål avtalen
har, eller kva dei reelle effektane er. Når eit føretak til dømes leiger ein bil eller
ei kopieringsmaskin, kan motivasjonen vera samansett: Kanskje vil ein ha det
mest moderne utstyret til kvar tid og sleppe kostnader med kjøp og sal; kanskje
vil ein overlata vedlikehald og reparasjonar til andre; kanskje er behovet for ut-
styret reint forbigåande – eller kanskje vil ein sleppe å låne pengar for å kjøpe
utstyret.19 Om ein ikkje vil forby leigeavtalar, eller iallfall nekte alle utleigarar
av lausøyre rettsvern i leigarens konkursbu, vil ein alltid få grensetilfelle mel-
lom leigeavtalar med finansieringsføremål og andre leigeavtalar. For leasing har
ein alt i dag ei stor mengd av avtalevariantar.20 Og same kva objektive kjenne-
merke ein stiller opp for den grensedraginga, vil det vera enkelt å tilpasse avta-
lane til desse kjennemerka. Restriktive reglar, til dømes om redusert deknings-
rett, for eigedomsatterhald blir det dermed lett å koma rundt.

Restriktive reglar om eigedomsatterhald kan også møte andre slags mottil-
tak. Vi har nemnt at det i utgangspunktet er eit forbod mot eigedomsatterhald
eller salspant i varer for vidaresal, men kor langt kan ein gå i å hindre variantar
av såkalla kredittkonsignasjon? Kanskje vil ein nekte leverandøren vern dersom
han har etablert eit eige lager inne i forhandlarens lager,21 men kan ein nekte å
godta leverandørens eigedomsrett til varer som er plasserte vegg i vegg med
forhandlarens lager, og som forhandlaren kan plukke av mot kontant oppgjer?
Dei praktiske effektane kan langt på veg bli dei same. 

Noko tilsvarande kan ein finne når det gjeld fakturakrav som kredittunder-
lag. Rammeavtalar om sal av alle fakturakrav i eit føretak, såkalla faktoringav-
talar, har vore vanlege gjennom lang tid og i mange lang. Dei nærare vilkåra
kan variere, men den reelle effekten er oftast langt på veg den same som ein
kreditt sikra med flytande pant i enkle krav. På same måte som ein ikkje gjerne
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18 Høgsterettsdommen i Rt. 2001.232 kan illustrere dette; ein avtale om såkalla restverdileasing av
bil skulle ikkje likestillast med eigedomsatterhald i høve til rettsvernreglane.

19 Sjå særleg Jan Fr. Haraldsen: Leasing med restverdi – salgspant eller utleie. Lov og Rett (Oslo)
2002.295–306, mellom anna med merknader til avgjerda som er nemnd i note 18 her.

20 Sjå til dømes Michael Möller; Civilrätten vid finsiell leasing (Uppsala 1996) og Poul Gade: Fi-
nansiel leasing (København 1997).

21 Ei slik ordning vart ikkje godteken i den norske høgsterettsdommen i Rt. 1997.1438.



vil forby alle leigeavtalar, er det lite realistisk å forby all avhending av penge-
krav, og dermed vil ein alltid få grensedragingsspørsmål dersom ein vil innføre
restriksjonar på faktoringselskapets rett til dei overførte krava.

Ved såkalla verdipapirisering kan eit føretak gjera uteståande krav likvide
ved at krava blir isolerte i eit særskilt selskap som hentar inn pengar frå obliga-
sjonsmarknaden. Vi har sett liknande transaksjonar i samband med finansiering
av skipsbygg: Som ledd i ei låneordning har verftets krav mot bestillaren av ski-
pet vore overført til eit særskilt selskap. Om ein i slike tilfelle er innafor eller
utafor grensa for pant, er ikkje poenget, men eksempelet viser at ein i alle tilfel-
le kan få vanskar med grensedraginga.

På same måte kan ein finne eksempel på at varelager eller driftsmiddel blir
overførte til eigne aksjeselskap, og aksjane i desse selskapa blir pantsette. Det
kan hende at utskiljinga i eige selskap berre har til føremål opne for pantsetjing,
men det kan også vera andre grunnar til utskiljinga. Igjen kan ein få vanskar
med restriktive reglar; det ikkje realistisk å hindre all pantsetjing av aksjar.

Desse døma skulle vera tilstrekkelege til å vise at det ikkje vil vera lett å re-
versere den utviklinga ein har hatt i retning av meir omfattande avtala deknings-
rettar. På den andre sida er det ikkje nødvendig å sleppe alt fritt. Ein kan rekne
med at den nærare utforminga av reglane påverkar kredittgjevinga nokså mykje.
Røynslene frå Finland er alt vurderte i lovgjevingsarbeidet i Sverige og Dan-
mark, og snart vil vi også kunne sjå resultata av dei nye reglane i Sverige. Det
viktige er å ta inn over seg at reglane om føretakspant ikkje kan vurderast iso-
lert, og at ein bør vera nøktern med tanke på kva ein kan oppnå med lovregule-
ring.


