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KONGELIG RESOLUSJON 

Nærings- og fiskeridepartementet Ref.nr.:  

Statsråd: Torbjørn Røe Isaksen Saksnr.: 18/2249 

 Dato: 27. april 2018 

 

 

 

Delt ikraftsetting av lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og 

forenkling) 
 

Kongen i statsråd besluttet ved kongelig resolusjon 16. juni 2017 sanksjon og delt ikraftsetting av 

lov 16. juni 2017 nr. 71 om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling). 

Med noen få unntak trådte endringene i kraft 1. juli 2017. Det fremgår av den kongelige 

resolusjonen at: 

 

«Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 2-18 annet ledd femte punktum, 2-19 

første ledd første punktum og 10-9 annet ledd fjerde punktum og foretaksregisterloven § 4-4 

bokstav e første punktum gjelder å åpne for at advokater og autoriserte regnskapsførere kan 

bekrefte aksjeinnskudd i penger. Før endringene kan tre i kraft, bør det etableres systemer i 

Foretaksregisteret for å kunne kontrollere at den som avgir bekreftelsen faktisk er advokat 

eller autorisert regnskapsfører.» 

 

Brønnøysundregistrene har utviklet en teknisk løsning som åpner for å kontrollere at den som 

avgir bekreftelsen av aksjeinnskudd i penger faktisk er advokat eller autorisert regnskapsfører. 

Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 2-18 annet ledd femte punktum, 2-19 første 

ledd første punktum og 10-9 annet ledd fjerde punktum og foretaksregisterloven § 4-4 bokstav e 

første punktum kan dermed tre i kraft. Nærings- og fiskeridepartementet tilrår at endringene trer i 

kraft 2. mai 2018. 
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Nærings- og fiskeridepartementet 

 

t i l r å r: 

 

 

Delt ikraftsetting av lov 16. juni 2017 nr. 71 om endringer i aksjelovgivningen mv. 

(modernisering og forenkling). Romertall I (aksjeloven) § 2-18 annet ledd femte punktum, § 2-19 

første ledd første punktum og § 10-9 annet ledd fjerde punktum, romertall II (allmennaksjeloven) 

§ 2-18 annet ledd femte punktum, § 2-19 første ledd første punktum og § 10-9 annet ledd fjerde 

punktum og romertall III (foretaksregisterloven) § 4-4 bokstav e første punktum trer i kraft 2. mai 

2018. 
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