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1 Innledning 

1.1 Kort om endringsforslaget og bakgrunnen for dette 
I dette høringsnotatet forslår Justisdepartementet endringer i reglene om offentlige 
kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover. I tillegg 
foreslår departementet endring av fristene ved kreditorvarsel i enkelte av de 
sammenslutningsrettslige lovbestemmelsene.  

Når det gjelder kunngjøringsreglene, foreslås det i korte trekk endringer i 
Foretaksregisterets, og i visse tilfeller andre offentlige instansers eller private 
aktørers, plikt til å kunngjøre i papiravis i tillegg til kunngjøring i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon eller Norsk 
lysingsblad.  

Tidligere var det lovbestemt at visse forhold skulle kunngjøres i den daværende 
papirpublikasjonen Norsk lysingsblad og i en avis «alminnelig lest på stedet». 
Med tiden har utviklingen gått i retning av økt bruk av elektronisk kommunikasjon 
i forbindelse med kunngjøringer. I selskapslovgivningen ble reglene om 
kunngjøring i Norsk lysingsblad med virkning fra 1. januar 2004 erstattet av nye 
regler om kunngjøring i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon, jf. lov 5. september 2003 nr. 92 om endringar i 
rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar). Med virkning 
fra 1. januar 2006 ble det gjort tilsvarende endringer i konkursloven og 
enhetsregisterloven, jf. lov 27. januar 2006 nr. 4 om endringar i lov 8. juni 1984 
nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk 
kommunikasjon mv.). Norsk lysingsblad har gått fra å være en papirpublikasjon til 
å bli en rent elektronisk kunngjøringspublikasjon.  

De elektroniske kunngjøringspublikasjonene er i dag svært brukervennlige, og er 
mye brukt. Kravet om kunngjøring i papiravis i tillegg til kunngjøring i en 
elektronisk kunngjøringspublikasjon, har likevel så langt blitt opprettholdt i 
lovverket. Det er nå ønskelig å foreta en ny vurdering av nødvendigheten av 
aviskunngjøringer, blant annet sett opp mot de økonomiske kostnadene ved slik 
kunngjøring. 
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Kostnadene ved kunngjøring i papiraviser er betydelige. I henhold til opplysninger 
fra Brønnøysundregistrene var kunngjøringskostnadene for Brønnøysundregistrene 
51 millioner kroner i 2011. Domstoladministrasjonen har opplyst at domstolenes 
årlige utgifter til kunngjøringer utgjør ca. 7 millioner kroner, hvorav 5 millioner 
kroner er knyttet til kunngjøringer av proklama etter skifteloven og 2 millioner 
kroner er knyttet til kunngjøringer i mortifikasjonssaker. Enkelte lovbestemmelser 
pålegger også andre offentlige instanser, eller private foretak, å kunngjøre. Om de 
økonomiske og administrative konsekvensene av endringsforslaget, se for øvrig 
punkt 7 nedenfor. 

Justisdepartementet fremmer i dette høringsnotatet to alternative forslag til endring 
av kunngjøringsbestemmelsene. Som ett alternativ foreslås det at reglene om 
kunngjøring i papiravis avvikles. Alternativt foreslås det en forenkling av reglene 
om aviskunngjøringer. Sistnevnte forslag innebærer for det første at de 
bestemmelsene som i dag setter krav til aviskunngjøring i to aviser, endres slik at 
kravet reduseres til aviskunngjøring i kun én avis. Videre foreslås det at 
aviskunngjøring skal skje i forkortet form, med henvisning til den elektroniske 
kunngjøringspublikasjonen.  

Når det gjelder fristene ved kreditorvarsel i enkelte sammenslutningsrettslige 
lovbestemmelser, har endringsforslaget bakgrunn i advokat Gudmund Knudsens 
utredning «Forenkling og modernisering av aksjeloven», avgitt til 
Justisdepartementet 7. januar 2011, punkt 5.5.9. Departementet foreslår at fristene 
ved kreditorvarsel i de aktuelle bestemmelsene reduseres til seks uker.  

1.2 Hvilke lovbestemmelser som omfattes av endringsforslaget 
Justisdepartementet foreslår endringer i samtlige lovbestemmelser som pålegger 
aviskunngjøring i tillegg til kunngjøring i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon. Disse lovbestemmelsene finnes i en rekke 
sammenslutningsrettslige lover, i konkursloven og i foretaksregisterloven.  

I tillegg foreslås det endringer i lovbestemmelser som pålegger kunngjøring i 
papiravis i tillegg til kunngjøring i Norsk lysingsblad, og som det etter 
Justisdepartementets vurdering er naturlig at omfattes av endringsforslaget. Dette 
er bestemmelser om kunngjøring av varsel om åpning av gjeldsordning i 
gjeldsordningsloven, kunngjøring av proklama i skifteloven og kunngjøring av 
varsel om mortifikasjon i mortifikasjonsloven.  

I lovgivningen for øvrig finnes det ytterligere lovbestemmelser som pålegger 
andre, gjerne andre offentlige instanser, å foreta kunngjøring i papiravis i tillegg 
til kunngjøring i Norsk lysingsblad. Eksempler på slike lovbestemmelser er 
vassdragsreguleringsloven § 6, friluftsloven § 24, kulturminneloven §§ 12 og 22, 
energiloven § 2-1 og hundeloven § 10. Det foreslås ikke endringer i slike 
lovbestemmelser.  
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2 Gjeldende rett – oversikt over dagens kunngjøringsregler 

2.1 Kunngjøringsregler i sammenslutningsrettslige lover 

2.1.1 Generelt 
I de sammenslutningsrettslige lovene utgjør kreditorvarslene hovedgruppen av 
kunngjøringsbestemmelsene. I tillegg er det krav til kunngjøring ved 
tvangsoppløsning av selskap i aksjeloven, allmennaksjeloven, 
bustadoppføringslova og samvirkeloven, ved overgang fra aksjeeierbok til 
aksjeeierregistrering i et verdipapirregister og omvendt i aksjeloven og ved 
tvungen overføring av aksjer i et datterselskap med videre i aksjeloven og 
allmennaksjeloven.  

2.1.2 Kunngjøring av kreditorvarsler 

2.1.2.1 Kunngjøring av kreditorvarsel ved kapitalnedsettelse 
Det er krav til kunngjøring av kreditorvarsel i forbindelse med beslutning om 
kapitalnedsettelse i aksjeloven § 12-6, allmennaksjeloven § 12-6 og selskapsloven 
§ 3-20.  

Etter aksjeloven § 12-6 første ledd nr. 1 er det et vilkår for nedsetting av 
aksjekapitalen med utbetaling til aksjeeierne, sletting av egne aksjer eller 
overføring av aksjekapitalen til fritt fond at Foretaksregisteret kunngjør 
beslutningen, og varsler kreditorene om at de må komme med eventuelle 
innsigelser mot kapitalnedsettelsen innen to måneder fra kunngjøringen. 
Kunngjøringen skal skje i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og to ganger med minst en ukes mellomrom i en avis 
som er alminnelig lest på selskapets forretningssted. Aviskunngjøringen kan skje i 
kortform med henvisning til den elektroniske kunngjøringen. Kunngjøringen må 
foretas selv om selskapet ikke har kjente fordringshavere. Det er ikke påbudt med 
særskilt varsel til kjente fordringshavere. 

Gjør en kreditor med uomtvistet og forfalt fordring innsigelse før kreditorfristen er 
utløpt, kan beslutningen om kapitalnedsettelse ikke settes i kraft før fordringen er 
betalt, jf. aksjeloven § 12-6 første ledd nr. 2. En kreditor med omtvistet eller ikke 
forfalt fordring kan kreve at betryggende sikkerhet blir stilt, dersom fordringen 
ikke fra før er betryggende sikret. Kreditorer som ikke melder seg innen 
kreditorfristens utløp, kan ikke hindre kapitalnedsettelsens gjennomføring eller 
kreve betaling eller sikkerhet. Derimot taper de ikke sine krav. Kreditorvarselet er 
ikke noe preklusivt proklama.  

Allmennaksjeloven § 12-6 har tilsvarende bestemmelser for allmennaksjeselskap.  

For ansvarlige selskaper reguleres adgangen til nedsettelse av selskapskapitalen i 
selskapsloven §§ 3-19 og 3-20. Dersom nedsettingsbeløpet skal anvendes til 
tilbakebetaling til deltakerne, avskriving på deltakernes innskuddsforpliktelser 
eller avsetning til fritt fond, skal Foretaksregisteret kunngjøre beslutningen og 
varsle selskapets kreditorer om at de må komme med eventuelle innsigelser mot 
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kapitalnedsettelsen innen tre måneder, jf. selskapsloven § 3-20 første ledd annet 
punktum. Kunngjøringen skal også her skje i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon, og to ganger med minst en ukes mellomrom i en avis 
som er alminnelig lest på stedet. Det er ikke påbudt med særskilt varsel til kjente 
fordringshavere. I motsetning til aksjelovens og allmennaksjelovens bestemmelser, 
åpner ikke selskapsloven § 3-20 for forkortet kunngjøring.  

Dersom en kreditor innen fristens utløp gjør innsigelse mot kapitalnedsettelsen, 
kan den ikke settes i kraft før han eller hun har fått betaling. Er forpliktelsen 
omtvistet eller ikke forfalt, kan det kreves betryggende sikkerhet dersom 
forpliktelsen ikke fra før av er betryggende sikret, jf. selskapsloven § 3-20 annet 
ledd annet og tredje punktum. Kreditorer som ikke melder seg innen 
kreditorfristens utløp, taper imidlertid heller ikke etter selskapsloven sine krav. 
Kreditorfristen er ikke preklusiv.  

2.1.2.2 Kunngjøring av kreditorvarsel ved fusjon og sammenslåinger 
Både aksjeloven, allmennaksjeloven, borettslagsloven, samvirkeloven og 
bustadbyggjelagslova har regler om kunngjøring av kreditorvarsler i forbindelse 
med fusjon eller sammenslåing. Kravene til kunngjøringen er i hovedsak 
sammenfallende i de forskjellige lovene.   

Aksjeloven § 13-14 første ledd og allmennaksjeloven § 13-15 første ledd pålegger 
Foretaksregisteret å kunngjøre de deltakende selskapers beslutninger om fusjon, 
og å varsle selskapenes kreditorer om at de må gjøre eventuelle innsigelser mot 
fusjonen gjeldende innen to måneder. Kunngjøringen skal rykkes inn i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon, og to ganger med 
minst en ukes mellomrom i en avis som er alminnelig lest på selskapets 
forretningssted. Kunngjøringen i avisen kan gjengis i kortform med henvisning til 
den elektroniske kunngjøringen. Særskilt varsel til kjente fordringshavere er ikke 
påbudt.  

Dersom en kreditor med forfalt og ikke omtvistet fordring gjør innsigelse mot 
fusjonen innen den angitte fristen, kan den ikke gjennomføres uten at fordringen 
først blir betalt, jf. aksjeloven § 13-15 og allmennaksjeloven § 13- 16. Ved 
innsigelser fra kreditorer med uforfalte og/eller omtvistede fordringer, er 
utgangspunktet at selskapet plikter å stille betryggende sikkerhet for fordringene 
dersom de ikke på forhånd er betryggende sikret. Fristoversittelse medfører 
imidlertid ingen preklusjon av kreditors fordring.  

Kunngjøringsbestemmelsene i aksjeloven § 13-14 og allmennaksjeloven § 13-15 
gjelder tilsvarende ved fusjoner mellom konsernselskaper slik dette er regulert i 
aksjeloven § 13-23 og allmennaksjeloven § 13-24. Allmennaksjeloven § 13-15 
gjelder tilsvarende for det norske selskapet ved fusjoner over landegrensene, jf. 
allmennaksjeloven §§ 13-25 flg., likevel slik at det ved denne type fusjoner kreves 
at meldingen til Foretaksregisteret og kunngjøringen inneholder noen flere 
opplysninger enn ellers om selskapene som inngår i fusjonen, jf. 
allmennaksjeloven § 13-29. 

Bustadbyggjelagslova § 9-9 og borettslagsloven § 10-3 setter tilsvarende krav til 
kunngjøring ved vedtak om sammenslåing, som aksjeloven og allmennaksjeloven 
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har ved vedtak om fusjon. Reglene bygger i stor grad på aksjelovenes 
bestemmelser. Tilsvarende gjelder for samvirkeloven § 114 om fusjon av 
samvirkelag.  

Aksjeloven § 13-23 og allmennaksjeloven § 13-24, med videre henvisninger til 
disse lovenes kunngjøringsbestemmelser ved fusjon, har anvendelse på fusjon 
mellom et samvirkelag og et heleid datterselskap, jf. samvirkeloven § 118. 

2.1.2.3 Kunngjøring av dom ved ugyldige fusjoner og sammenslåinger 
Aksjelovene, samt enkelte andre sammenslutningsrettslige lover, har egne regler 
om kunngjøring av dom som slår fast at en beslutning om fusjon/sammenslåing er 
ugyldig.  

Aksjeloven §§ 13-19 til 13-22 omhandler søksmål som anfekter 
generalforsamlingens beslutning om å godkjenne en fusjonsplan. Dersom retten 
kjenner generalforsamlingens beslutning om fusjon ugyldig, vil dommen ha 
utvidet rettskraftsvirkning. Er beslutningen om fusjonen allerede meldt til 
Foretaksregisteret etter aksjeloven § 13-13, skal retten uten opphold melde 
dommen til Foretaksregisteret, som kunngjør dommen i Brønnøysundregistrenes 
elektroniske kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest på 
selskapets forretningssted. Kunngjøringen i avisen kan gjengis i kortform med 
henvisning til den elektroniske kunngjøringen. Kunngjøring skjer her på selskapets 
kostnad. 

Allmennaksjeloven §§ 13-20 flg. har tilsvarende regler.  

Bustadbyggjelagslova § 9-13 og samvirkeloven § 117 har også regler om 
kunngjøring av dom som kjenner vedtak om henholdsvis sammenslåing og fusjon 
ugyldig. Når det gjelder kravene til kunngjøring, svarer disse til aksjelovens og 
allmennaksjelovens bestemmelser.  

2.1.2.4 Kunngjøring av kreditorvarsel ved fisjon  
Aksjelovens og allmennaksjelovens regler om kunngjøring ved fusjon gjelder 
tilsvarende ved fisjon, jf. aksjeloven §§ 14-7, 14-10 og 14-12 og 
allmennaksjeloven §§ 14-7, 14-10 og 14-12.  

På tilsvarende måte henvises det i samvirkeloven kapittel 9 om fisjon og i 
borettslagslovens bestemmelser om deling av borettslag til 
kunngjøringsbestemmelsene ved henholdsvis fusjon og sammenslåing.   

2.1.2.5 Kunngjøring av kreditorvarsel ved oppløsning av selskap  
Flere av de sammenslutningsrettslige lovene har bestemmelser om kunngjøring av 
avgjørelser om oppløsning av selskap, med frist for kreditorene til å melde inn 
krav i selskapet. Dette er selskapsloven § 2-39, statsforetaksloven § 50, aksjeloven 
§ 16-4, allmennaksjeloven § 16-4, lov om interkommunale selskaper § 33, 
stiftelsesloven § 52, helseforetaksloven § 47, bustadbyggjelagslova § 10-4, 
borettslagsloven § 11-4 og samvirkeloven § 130.  

Utformingen av bestemmelsene om kunngjøring er i stor grad sammenfallende, 
men med noen mindre variasjoner.   
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I henhold til samtlige bestemmelser skal kunngjøringen av kreditorvarselet skje i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon, samt rykkes inn to 
ganger med minst en ukes mellomrom i en avis som er alminnelig lest på «stedet» 
eller «forretningsstedet».  

Aksjeloven § 16-4, allmennaksjeloven § 16-4, stiftelsesloven § 52, 
bustadbyggjelagslova § 10-4, borettslagsloven § 11-4 og samvirkeloven § 130 
åpner for at kunngjøringen i avis kan gjengis i forkortet form med henvisning til 
den elektroniske kunngjøringen. I henhold til stiftelsesloven § 52 kan kunngjøring 
i avis helt unnlates dersom Stiftelsestilsynet finner at hensynet til stiftelsens 
kreditorer er tilstrekkelig ivaretatt uten slik kunngjøring.  

Ifølge aksjeloven § 16-4, bustadbyggjelagslova § 10-4, borettslagsloven § 11-4 og 
samvirkeloven § 130 tredje ledd skal alle kreditorer med kjent adresse i tillegg så 
vidt mulig varsles særskilt av selskapet. 

Når det gjelder konsekvensene av å oversitte fristen for å melde seg som kreditor, 
følger det av aksjelovens og allmennaksjelovens system at slik oversittelse ikke 
har preklusiv virkning. Kreditorer som oversitter fristen, risikerer imidlertid å ikke 
få oppgjør under avviklingen, slik at de må falle tilbake på reglene om ansvar for 
udekkede forpliktelser, jf. aksjeloven § 16-12 og allmennaksjeloven § 16-12. 
Borettslagslovens og samvirkelovens regler bygger på aksjelovens system, og er 
derfor sammenfallende.  

Selskapsloven § 2-39 tilsvarer også aksjelovene når det gjelder konsekvensene av 
å oversitte kreditorfristen. En kreditor som ikke melder seg innen fristen, mister 
ikke sitt krav på dekning, men han eller hun risikerer ikke å få oppgjør under 
avviklingen og må dermed falle tilbake på reglene i selskapsloven § 2-42 om 
ansvar for udekkede forpliktelser. Her bemerkes likevel særskilt at overfor 
kreditor som ikke har fått dekning, har deltakerne samme ansvar som tidligere, jf. 
selskapsloven § 2-42 første ledd. 

Heller ikke etter stiftelsesloven § 52, helseforetaksloven § 47, lov om 
interkommunale selskaper § 33 eller lov om statsforetak § 53 er fristen preklusiv.  

Når det gjelder konsekvensene av å oversitte fristen for å melde seg som kreditor, 
er reguleringen i bustadbyggjellagslova § 10-4 avvikende. Kreditorfristen er her er 
preklusiv. Om bakgrunnen for den avvikende regelen vises det til NOU 2000:17 
side 160.  

2.1.3 Andre kunngjøringsbestemmelser 

2.1.3.1 Kunngjøring av varsel om tvangsoppløsning 
Aksjeloven kapittel 16, del II, har regler om oppløsning og avvikling av 
aksjeselskap etter kjennelse fra tingretten.  Når vilkårene for tvangsoppløsning 
etter aksjeloven § 16-15 er oppfylt, skal Foretaksregisteret først sende selskapet 
varsel om dette, samt gi selskapet en frist på en måned til å bringe forholdet i 
orden, jf. aksjeloven § 16-16 første ledd. Dersom selskapet ikke tar de nødvendige 
grep, skal varselet kunngjøres i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og i kortform i en avis som er alminnelig lest på 
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selskapets forretningssted. I kunngjøringen skal det angis at vilkårene for 
oppløsning av selskapet er oppfylt, og at selskapet har en frist på fire uker fra den 
elektroniske kunngjøringen til å bringe forholdet i orden. Konsekvensen av at 
selskapet ikke overholder fristen i kunngjøringen, fremgår av aksjeloven § 16-17. 
Hovedregelen er, med visse unntak, at tingretten treffer avgjørelse om oppløsning 
uten ytterligere prøving av grunnlaget for oppløsningen. 

Allmennaksjeloven kapittel 16, del II, har tilsvarende regler. Tilsvarende regler 
finnes også i bustadbyggjelagslova §§ 10-14 til 10-17 og i samvirkeloven §§ 141 
til 144. 

2.1.3.2 Kunngjøring ved overgang fra aksjeeierbok til aksjeeierregistrering i et 
verdipapirregister og omvendt 
Aksjeloven § 4-11 regulerer overgang fra aksjeeierbok til aksjeeierregistrering i et 
verdipapirregister og omvendt.  

Det følger av aksjeloven § 4-11 annet ledd at etter at selskapet har truffet 
beslutning om overgang til et verdipapirregister, skal selskapets aksjeeiere varsles. 
Varselet skal senest to måneder før registreringen i verdipapirregisteret sendes alle 
som ifølge aksjeeierboken er aksjeeiere, og kunngjøres i Brønnøysundregistrenes 
elektroniske kunngjøringspublikasjon og i minst en avis som er alminnelig lest på 
selskapets forretningssted. Kunngjøringen i avisen kan gjengis i forkortet form 
med henvisning til den elektroniske kunngjøringen. Kravet til slik offentlig 
kunngjøring gjelder tilsvarende ved beslutning om at selskapets aksjer ikke lenger 
skal være registrert i et verdipapirregister.  

2.1.3.3 Tvungen overføring av aksjer i et datterselskap mv. 
Aksjeloven § 4-26 gir regler om tvungen overføring av aksjer i et datterselskap. 
Aksjeloven § 4-26 første ledd angir vilkårene for når slik tvungen overføring kan 
kreves. Dersom vilkårene for aksjeoverføring er til stede, fremgår det av 
aksjeloven § 4-26 tredje ledd at morselskapet skal gi aksjeeierne et tilbud om 
løsningssum. Dersom tilbudet rettes skriftlig på papir til alle aksjeeiere med kjent 
adresse, og i tillegg kunngjøres i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest på selskapets 
forretningssted, kan det fastsettes en frist for den enkelte aksjeeier til å komme 
med innsigelser mot eller avslå tilbudet. Dersom slik innsigelse ikke kommer frem 
til selskapet innen utløpet av fristen, anses aksjeeieren for å ha akseptert tilbudet.   

Tilbudet om løsningssum kan rettes ved direkte henvendelse, og offentlig 
kunngjøring er i dette tilfellet derfor ikke obligatorisk. Henvendelse gjennom 
kunngjøring vil særlig ha betydning når aksjeeierne er mange og adressene ikke er 
kjente. I alle tilfeller skal det rettes direkte henvendelse til alle aksjeeiere med 
kjent adresse.  

Allmennaksjeloven § 4-25 har en tilsvarende bestemmelse.  
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2.2 Kunngjøringsregler i konkursloven og i gjeldsordningsloven 

2.2.1 Generelt 
Konkursloven inneholder flere lovbestemmelser som pålegger kunngjøring i 
papiravis. Konkursloven § 6 om offentlighet ved gjeldsforhandling, § 35 om 
kunngjøring av akkordforhandling, § 53 om kunngjøring av den stadfestede 
akkorden, § 78 om kunngjøring av konkurs og § 125 om kunngjøring av stadfestet 
tvangsakkord under konkurs har alle som hovedformål å varsle kreditorene. Ut 
over dette har konkursloven § 136 en regel om kunngjøring av tilbakelevering av 
boet til skyldneren ved innstilling av bobehandlingen.  

Forskrift 23. august 1993 nr. 824 om konkursregisteret og om kunngjøringer etter 
konkursloven kapittel 5 gir nærmere regler om kunngjøringer etter konkursloven.  

I tillegg har gjeldsordningsloven § 3-2 regler om kunngjøring av oppfordring om å 
melde krav mot skyldneren etter åpning av gjeldsordning.  

2.2.2 Varsling av kreditorene 

2.2.2.1 Konkursloven § 6  
Forhandling om frivillig gjeldsordning er i utgangspunktet underlagt offentlighet. 
Kjente kreditorer skal underrettes direkte om at det er åpnet gjeldsforhandling, jf. 
konkursloven § 19. Konkursloven § 6 første ledd første punktum pålegger i tillegg 
gjeldsnemnda, hvis ikke retten beslutter å gjøre det selv, å kunngjøre åpningen av 
slike forhandlinger.  

Det følger av konkursloven § 6 første ledd annet punktum at retten i særlige 
tilfeller likevel kan bestemme at kunngjøring skal unnlates. Denne hjemmelen skal 
i henhold til forarbeidene bare brukes i helt spesielle tilfeller, og da ut fra en 
vurdering av om offentliggjøring vil kunne gjøre gjeldsforhandlingen formålsløs. 
Som eksempler er det vist til at selskapet vil tape så mye goodwill at driften må 
innstille, eller at man arbeider med salg av virksomheten og offentliggjøring vil 
presse prisen kunstig.1 

Kunngjøring skal skje i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og i en avis alminnelig lest på stedet. Det er ikke åpnet 
opp for forkortet kunngjøring i avis med henvisning til den elektroniske 
kunngjøringspublikasjonen. I forarbeidene er dette uttrykkelig begrunnet med at 
en kunngjøring etter bestemmelsen uansett vil være relativt kort, og at den 
dessuten forekommer sjelden i praksis.2  

Kreditorer som ikke blir oppmerksomme på at skyldneren har gjennomført 
frivillige gjeldsforhandlinger, og som derfor heller ikke er bundet gjennom 
passivitet etter konkursloven § 25 annet ledd, vil ikke være bundet av 

                                                 
1 Ot.prp. nr. 26 (1998-99) side 208. 
2 Ot.prp. nr. 108 (2004-2005) punkt 10.1, side 39. 
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gjeldsordningen. De vil heller ikke bli en del av den. Kunngjøringen vil også 
kunne ha betydning for vurderinger etter konkursloven § 15 om skyldnerens 
legitimitet utad.   

2.2.2.2 Konkursloven § 35 og § 53 
Når offentlige forhandlinger om tvangsakkord er åpnet, skal gjeldsnemnda, hvis 
ikke tingretten beslutter å gjøre det selv, kunngjøre dette, jf. konkursloven § 35.  

Kunngjøring skal skje i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og i en avis alminnelig lest på stedet. I henhold til 
bestemmelsen skal kunngjøringen i avisen gjengis i forkortet form med henvisning 
til den elektroniske kunngjøringspublikasjonen. Forkortet kunngjøring er med 
andre ord her obligatorisk.  

Kreditorfristen er ikke preklusiv. Gjeldsnemnda og skyldneren må også notere i 
fordringslistene krav som anmeldes på et senere tidspunkt. Kunngjøringen kan 
likevel være av avgjørende betydning for fordringshaverne. For eksempel vil 
eiendeler som skyldneren erverver etter at gjeldsforhandlinger er åpnet, ikke 
omfattes av panteretter stiftet før åpningstidspunktet, jf. konkursloven § 17 tredje 
ledd.  

Når retten har avsagt kjennelse som stadfester tvangsakkorden, og denne er blitt 
rettskraftig, skal gjeldsnemnda dessuten kunngjøre akkorden på den måten som er 
fastsatt i § 35 annet ledd, jf. konkursloven § 53.  

2.2.2.3 Konkursloven § 78 og § 125 
Konkursloven § 78 pålegger retten å kunngjøre at konkurs er åpnet hos en 
skyldner.  

Retten, eller føreren av konkursregisteret, skal besørge kunngjøringen. 
Kunngjøringen skal i avisen gjengis i forkortet form med henvisning til den 
elektroniske kunngjøringspublikasjonen. Forkortet kunngjøring er således også her 
obligatorisk. Bostyreren skal dessuten sende varsel til alle kjente fordringshavere. 

I kunngjøringen skal fordringshaverne gis en oppfordring til å melde sine krav til 
bostyrer innen en angitt frist. Fristen er ikke preklusiv. Anmeldes fordringen etter 
fristen, vil fordringshaveren imidlertid risikere ikke å motta utbetaling i 
forbindelse med forhåndsutlodning etter konkursloven § 127, eller ikke å bli hørt i 
forbindelse med spørsmål om tilbakelevering etter konkursloven § 136. En 
fordringshaver som anmelder sin fordring etter fristen, kan etter konkursloven 
§ 115 også pålegges et omkostningsansvar.  

Konkursloven åpner for at skyldneren kan gjennomføre tvangsakkord under 
konkursbehandlingen, jf. konkursloven kapittel XIV. Når retten har avsagt 
kjennelse som stadfester tvangsakkord under konkurs, og denne er blitt 
rettskraftig, skal den kunngjøres på den måten som er fastsatt i konkursloven § 78 
tredje ledd, jf. konkursloven § 125.  
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2.2.2.4 Gjeldsordningsloven § 3-2 
Det følger av gjeldsordningsloven § 3-2 at informasjon om åpning av 
gjeldsforhandling skal kunngjøres i Norsk lysingsblad. Av kunngjøringen skal det 
fremgå at alle fordringshavere oppfordres til å melde seg innen en nærmere angitt 
frist. Aviskunngjøring skal foretas kun dersom det er påkrevet. Kjente 
fordringshavere og eventuelle solidarisk medforpliktede varsles direkte ved at 
namsmannen sender dem gjenpart av kunngjøringen.  

Aviskunngjøring er her ikke obligatorisk. I vurderingen av om lokalpressen skal 
benyttes, fremgår det av forarbeidene til loven at det særlig skal legges vekt på om 
det er sannsynlig at skyldneren har oversikt over sin gjeld. Namsmannen kan også 
ta hensyn til de belastninger en kunngjøring påfører skyldneren og dennes familie. 
Spesielt skal det tas hensyn til om det vil medføre unødig belastning for barn som 
skyldneren har omsorg for.3 

2.2.3 Konkursloven § 136 
I visse tilfeller skal konkursbehandlingen opphøre og boet tilbakeleveres til 
skyldneren. Dette skjer når videre bobehandling anses unødvendig. Normalt vil 
dette være når det viser seg at skyldneren i realiteten var solvent ved 
konkursåpning, eller hvor skyldneren ble solvent under bobehandlingen. Nærmere 
regler om tilbakelevering av boet til skyldneren finner man i konkursloven § 136. 
Det følger av bestemmelsens tredje ledd at kunngjøring om at bobehandlingen er 
innstilt, skal offentliggjøres i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest på stedet. På samme 
måte som etter konkursloven § 6, er det her ikke lovfestet noen adgang til forkortet 
kunngjøring. Begrunnelsen for dette er også her at kunngjøringen i alle tilfeller 
uansett vil være kort. 

2.3 Kunngjøringsregler i andre lover 

2.3.1 Kunngjøring av proklama etter skifteloven 
Skifteloven tredje del gir regler for gjennomføringen av dødsboskifter. Regler om 
proklama finnes i skifteloven kapittel 12, som gjelder dødsboskifte generelt, det 
vil si både offentlig og privat skifte. Lovens formelle utgangspunkt fremgår av 
skifteloven § 69, som bestemmer at før det skiftes mellom loddeierne, skal 
avdødes kreditorer innkalles ved proklama. Hvis en eller flere av arvingene har 
påtatt seg ansvaret for avdødes forpliktelser, skal det imidlertid utstedes proklama 
bare hvis noen av loddeierne krever det. Hvis gjelden ikke er overtatt, skal det 
alltid utstedes proklama. Ettersom de aller fleste dødsboer skiftes privat, utstedes 
det i praksis få proklamaer.  

                                                 
3 Ot.prp. nr. 81 (1991-1992) punkt 5. 
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Proklamaet kunngjøres ved to gangers innrykking med minst en ukes mellomrom i 
Norsk Lysingsblad og to ganger i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, jf. 
skifteloven § 72. Bestemmelsen åpner ikke for forkortet kunngjøring i avis.  

Utferdigelse av proklama har først og fremst betydning for å klarlegge omfanget 
av avdødes gjeld. For loddeiere som ønsker å skifte boet privat, vil man på denne 
måten oppnå større sikkerhet for om boets verdier overstiger forpliktelsene. Ved et 
offentlig skifte vil et proklama skape klarhet om grunnlaget for skiftet, og sikre i 
størst mulig grad at skiftet gjennomføres på en korrekt måte ved at kreditorene i 
boet gis oppgjør innen skiftet avsluttes. På denne måten styrkes både arvingenes 
og kreditorenes rettsstilling.  

Proklamaet har, med enkelte unntak, den virkning at de kreditorene som ikke har 
meldt seg innen proklamafristens utløp, ikke lenger kan gjøre sine krav gjeldende, 
jf. skifteloven §§ 74 og 75. Visse fordringer rammes ikke av proklamaet, og er 
følgelig i behold selv om de ikke anmeldes. Dette gjelder i første rekke skatte- og 
avgiftskrav.  

For ordens skyld nevnes at det i 2005 ble opprettet et lovutvalg med mandat til å 
foreta en generell gjennomgang av skiftelovgivningen med sikte på å fremme 
forslag til ny lovgivning. Utvalget fremla sin utredning i 2007.4 Skiftelovutvalget 
foreslår i utredningen å videreføre reglene om proklama, med mindre endringer. 
Skiftelovutvalget har ikke foreslått endringer i reglene for kunngjøring av 
proklama.  

2.3.2 Kunngjøring av varsel etter mortifikasjonsloven  
Mortifikasjon av et dokument vil si at dokumentet settes ut av kraft som 
dokument. Mortifikasjonsloven skiller mellom mortifikasjon i kreditors og i 
debitors interesse.  

Mortifikasjonsloven § 7 har regler om kunngjøring av mortifikasjonsvarsel. Etter å 
ha mottatt et krav om mortifikasjon må retten undersøke om det er sannsynlig at 
vilkårene for mortifikasjon foreligger, jf. mortifikasjonsloven § 7 første ledd. 
Dersom saken fremmes, kunngjøres det en oppfordring til mulige rettighetshavere 
om å melde seg innen to måneder. 

Kunngjøringen skal skje en gang i Norsk lysingsblad og i «eit blad som er mykje 
lese på den kanten av landet» etter nærmere bestemmelser i forskrift 20. juni 2008 
nr. 620 om mortifikasjon av skuldbrev.  

Melder ingen seg, avises det mortifikasjonsdom uten forutgående 
hovedforhandling, jf. mortifikasjonsloven § 8 første ledd.  

Når et dokument er mortifisert, gjelder det ikke lenger, jf. mortifikasjonsloven 
§ 10. En dom i mortifikasjonssak opphever dokumentets, men ikke rettsforholdets, 
rettsvirkninger. Den underliggende retten, normalt en fordring, fortsetter å bestå.  

                                                 
4 NOU 2007:16, Ny skiftelovgivning. 
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2.3.3 Foretaksregisterloven § 7-3 - krav til kunngjøring i forbindelse med 
sletting av «døde» foretak. 
I tillegg til de regler om kunngjøring som allerede er nevnt, setter 
foretaksregisterloven § 7-3 krav til kunngjøring i forbindelse med sletting av 
«døde» foretak.  

Dersom registerføreren har grunn til å tro at et foretak er opphørt, skal han varsle 
dem som ifølge registeret har registreringsplikt om at foretaket kan bli slettet 
dersom det ikke innen en nærmere angitt frist fremkommer opplysninger som gjør 
det sannsynlig at foretaket fortsatt består, jf. foretaksregisterloven § 7-3 første 
ledd. Dersom det ikke kommer svar innen fristen, skal tilsvarende varsel også 
kunngjøres i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og i en 
avis som er alminnelig lest der foretaket ifølge registeret har sitt forretningskontor. 
Fremkommer det ikke opplysninger som tilsier at foretaket fortsatt består, skal 
foretaket slettes av registeret. Bestemmelsen åpner ikke for forkortet 
aviskunngjøring.  

3 Nærmere om endringsforslag alternativ 1 – avvikling av kravet 
om kunngjøringer i papiravis  
Som gjennomgangen av gjeldende rett viser, gjelder varslene som kunngjøres 
forhold som kan ha stor økonomisk betydning for den enkelte. I noen tilfeller kan 
rettigheter gå tapt hvis man ikke handler innen den frist som er angitt i varselet. 
Dette gjelder for eksempel kunngjøring av proklama, jf. skifteloven § 72 og 
kunngjøring av varsel om mortifikasjon, jf. mortifikasjonsloven § 7. I andre 
tilfeller har ikke oversittelse av fristen preklusiv virkning, men ivaretakelsen av en 
rettighet kan bli vanskeliggjort dersom fristen oversittes. Dette er i all hovedsak 
tilfellet for kunngjøringer av kreditorfrister. Det er uansett viktig at varslene når 
frem til dem som risikerer å tape, eller å få vanskeliggjort ivaretakelsen av, sine 
rettigheter.  

Kunngjøringsreglene er ikke utformet med sikte på dem som aktivt søker etter 
informasjon. Reglene er utformet for å søke å nå personer og sammenslutninger 
som ikke nødvendigvis på forhånd kan vite at de har interesse av varslet. Dette bør 
etter Justisdepartementets oppfatning fortsatt legge føringer for utformingen av 
reglene om kunngjøring. 

Et annet overordnet hensyn er at kunngjøringsreglene bør utformes slik at de kan 
forsvare at man kan tape rettigheter dersom man ikke foretar seg noe aktivt 
innenfor den fristen som er gitt i det kunngjorte varselet. Reglene bør utformes 
slik at den som taper en rettighet fordi vedkommende ikke har oppfattet 
kunngjøringen, kan akseptere tapet fordi reglene tross alt har sikret en 
tilfredsstillende varsling sett i forhold til hvilke rettigheter som kan gå tapt.  

Samtidig bør dagens kunngjøringsregler vurderes opp mot den stadig økende 
anvendelsen av nettet som informasjonsbase. Justisdepartementet ønsker 
høringsinstansenes syn på om det i dag er tilstrekkelig å kunngjøre i de 
elektroniske kunngjøringspublikasjonene. Både Norsk Lysingsblad og 
Brønnøysundregistrene er enkle å slå opp i. Det er gratis å abonnere på 
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kunngjøringer i Norsk Lysingsblad. Brønnøysundregistrene tilbyr i dag tre 
forskjellige abonnementsordninger med ulike priser. Abonnementstypene og 
prisene fremgår på Brønnøysundregistrenes nettside www.brreg.no. For eksempel 
er kostnaden for et 6 måneders abonnement på spesifiserte organisasjonsnummer 
og abonnement på spesifisert fødselsnummer/d-nummer 250 kroner inntil 100 
nummer, 750 kroner inntil 1000 nummer og 2000 kroner inntil 5000 nummer. 
Alternativt kan man abonnere på spesifiserte kunngjøringstyper og/eller 
geografiske områder. For eksempel koster et 6 måneders abonnement på alle 
kreditorvarsler 500 kroner. I vurderingen av om reglene om aviskunngjøring bør 
avvikles, bør det antakelig også vurderes om abonnement på 
Brønnøysundregistrenes kunngjøringer bør være gratis, for å øke tilgjengeligheten 
ytterligere, se punkt 7. Det bør også vurderes om det bør tilrettelegges for videre 
forbruk av dataene i maskinlesbare formater.   

Utformingen av kunngjøringsreglene må vurderes i lys av de formål de skal 
ivareta. Disse kan variere. Gjennomgangen av gjeldende rett viser at 
hovedtyngden av kunngjøringsbestemmelsene er kreditorvarsler. I hovedsak har 
ikke fristene som oppstilles i kreditorvarslene, preklusiv virkning. Selv om 
kreditorenes fordringer består også ved fristoversittelse, viser gjennomgangen 
likevel at ivaretakelsen av kreditorinteressene kan bli vanskeliggjort dersom 
kreditorfristen oversittes. Dette taler for at det er viktig at kreditorvarslene når 
bredt ut.  

En annen gruppe er kunngjøringsbestemmelsene i forbindelse med 
tvangsoppløsning av selskaper. En avgjørelse om å oppløse og avvikle et selskap 
er inngripende. Det vil kunne ha stor betydning for selskapet, og kan også ha stor 
betydning for personer med interesser i selskapet. Tingretten treffer avgjørelse om 
oppløsning uten ytterligere prøving av grunnlaget for oppløsningen. 
Kunngjøringssystemet kan også være den eneste muligheten 
Brønnøysundregistrene har for å nå selskapet om selskapet ikke har registrert rett 
adresse. Samtidig er kravet om kunngjøring i disse tilfellene innrettet mot at det er 
selskapet som skal varsles, ikke utenforstående. Det er dessuten et poeng at 
oppløsningsgrunnene normalt ligger innenfor selskapets kunnskaps- og 
kontrollsfære. Varselet og kunngjøringen gjelder forhold som en må kunne 
forvente at selskapet har kjennskap til fra før. At et aksjeselskap ikke har sendt inn 
årsregnskap, er et eksempel på et slikt forhold.  

Behovene for aviskunngjøring vil også kunne være forskjellige for profesjonelle 
parter og for private. For profesjonelle parter kan man antakelig legge til grunn at 
kunngjøring i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon eller 
Norsk lysingsblad normalt vil være tilstrekkelig. Større kreditorer, som banker og 
andre långivere, kan benytte seg av, herunder eventuelt abonnere på, en 
varslingstjeneste fra Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringstjeneste. 
For mange småbedrifter og privatpersoner er det antakelig mindre sannsynlig at en 
elektronisk kunngjøring nødvendigvis vil bli oppfattet. For eksempel vil en 
privatperson som har forhåndsbetalt en vare, sjelden følge med på 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon for å holde seg 
informert om en mulig konkursåpning hos selgeren. Kunngjøres konkursåpningen 
i lokalavisen, er det større mulighet for at kunngjøringen når kjøperen. 

http://www.brreg.no/
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Det gjør seg med andre ord gjeldende noe andre hensyn for profesjonelle aktører 
enn for andre grupper, slik som småbedrifter og de fleste privatpersoner. Siden 
regelverket er felles for profesjonelle aktører og mindre profesjonelle aktører og 
privatpersoner, må regelverket imidlertid utformes slik at det tar hensyn til alle 
gruppene.  

Det kan i den sammenhengen også være et hensyn at det er praktisk for 
Brønnøysundregistrene og de som skal kunngjøre i Norsk lysingsblad, at 
kunngjøringene skal skje på samme måte uansett hvilken regel kunngjøringen har 
bakgrunn i. Dersom det viser seg at systemet med aviskunngjøring fortsatt bør 
opprettholdes for noen typer kunngjøringer, kan det tilsi at aviskunngjøring også 
opprettholdes etter andre regler. 

Det kan være hensyn som taler både for og imot å avvikle reglene om 
aviskunngjøringer. Gode grunner kan tale for å opprettholde kravet til 
aviskunngjøringer, særlig for å kunne fange opp småbedrifter og privatpersoner. 
Det utelukkes imidlertid ikke at det kan være grunn til å vurdere en avvikling av 
kravet til aviskunngjøring ut ifra den stadig økende orienteringen mot nettet som 
informasjonsbase. Departementet ønsker derfor høringsinstansens syn på om de 
anser det nødvendig å videreføre kravene til kunngjøring i papiravis.  

Lovforslaget alternativ I fremgår av punkt 8.18. Dette forslaget går for samtlige 
bestemmelser ut på å sløyfe kravet til kunngjøring i avis, herunder eventuelle 
bestemmelser om forkortet kunngjøring. I forlengelsen av dette er det også 
foreslått visse språklige endringer for å tilpasse bestemmelsene til at det etter 
forslaget kun er tale om én form for kunngjøring. Forslag om en mer begrenset 
form for endring av kunngjøringsreglene er omtalt i punkt 4. Se også punkt 8.3. 

4 Nærmere om endringsforslag alternativ 2 – forenkling av 
kravene til papiraviskunngjøringer 
Som et alternativ til en avvikling av kravet om kunngjøring i papiravis, kan det 
gjøres endringer i kunngjøringsreglene i form av mer forenklede og ensartede krav 
til aviskunngjøring.  

Flere av dagens lovbestemmelser om aviskunngjøring setter krav til to 
kunngjøringer i avis, med én ukes mellomrom. Et alternativ kan være at disse 
bestemmelsene endres, slik at kravet reduseres til én aviskunngjøring per varsel. 
Justisdepartementet ønsker høringsinstansenes syn på om det er nødvendig å 
opprettholde kravet til to aviskunngjøringer.   

Videre er det i dag variasjoner i regelverket når det gjelder adgangen til forkortet 
aviskunngjøring. Noen lovbestemmelser åpner ikke for forkortet aviskunngjøring, 
noen lovbestemmelser sier at kunngjøringen i avis «kan» skje i forkortet form, og 
noen lovbestemmelser sier at aviskunngjøringen «skal» skje i forkortet form. 
Justisdepartementet foreslår at samtlige aviskunngjøringer skal skje i forkortet 
form, slik at de viktigste opplysningene fremgår av aviskunngjøringen, men med 
en henvisning til en mer fullstendig tekst i den elektroniske publikasjonen. Med 
bakgrunn i hensynet til at kunngjøringene skal skje på samme måte uansett hvilken 
regel kunngjøringen har bakgrunn i, gjelder dette endringsforslaget også de 
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bestemmelser hvor kunngjøring uansett forekommer sjeldent, og de uansett er 
korte. Det kan vurderes om det bør nedfelles i forskrift hva som i så fall som et 
minimum bør stå i aviskunngjøringene, jf. til sammenligning forskrift 23. august 
1993 nr. 23 om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven.  

Lovforslaget alternativ II fremgår av punkt 8.3. 

5 Nærmere om forslaget om endring av frister ved 
kreditorvarsler 
Som nevnt innledningsvis foreslår departementet også endring av fristene ved 
kreditorvarsel i enkelte av de sammenslutningsrettslige lovbestemmelsene. Dette 
gjelder reglene om kapitalnedsettelse i aksjeloven § 12-6, allmennaksjeloven 
§ 12-6 og selskapsloven § 3-20. Videre gjelder det bestemmelsene om 
fusjon/sammenslåing i aksjeloven § 13-14, allmennaksjeloven § 13-15, 
bustadbyggjelagslova § 9-9, borettslagsloven § 10-3 og samvirkelagsloven § 114. 
De sistnevnte bestemmelsene gjelder tilsvarende ved fisjon/deling av selskaper. 
Endelig gjelder endringsforslaget reglene om oppløsning av selskap i aksjeloven 
§ 16-4, allmennaksjeloven § 16-4, selskapsloven § 2-39, lov om interkommunale 
selskaper § 33, stiftelsesloven § 52, helseforetaksloven§ 47, bustadbyggjelagslova 
§ 10-4, borettslagslova § 11-4 og samvirkeloven § 130. 

Med noen få unntak er kreditorfristen i samtlige bestemmelser i dag to måneder fra 
kunngjøringen. I selskapsloven § 3-20 er fristen tre måneder. I selskapsloven 
§ 2-39 og lov om interkommunale selskaper § 33 er fristen seks måneder.  

Departementet ønsker høringsinstansenes syn på om fristene ved kreditorvarsel i 
de nevnte bestemmelsene bør reduseres. For eksempel kan en kreditorfrist på to 
måneder i forbindelse med kapitalnedsettelser etter aksjelovene synes noe lang, 
sett ut fra selskapets interesse i en rask gjennomføring av kapitalnedsettelsen. På 
den andre siden kan en halvering av fristen til fire uker være noe knapt, for 
eksempel i forbindelse med ferieavvikling. Departementet foreslår at fristen for 
kreditorene til å komme med innsigelser mot en kapitalnedsettelse etter 
aksjelovene settes til seks uker, men ber om høringsinstansenes syn på dette.  

Etter departementets oppfatning taler mye for at kreditorfristene i de ulike lovene 
harmoniseres på tvers av foretaksformene, med mindre særlige grunner tilsier at 
det bør gjelde særlige frister. Departementet antar at det ikke er særlige grunner 
som tilsier at kreditorfristen bør være lengre etter selskapsloven § 3-20 enn etter 
aksjelovenes bestemmelser om kapitalnedsettelser, og foreslår derfor en 
tilsvarende endring i selskapsloven § 3-20.  

Departementet foreslår også tilsvarende reduksjon i fristen ved kreditorvarsel i 
forbindelse med fusjoner/sammenslåinger.   

Endelig foreslår departementet tilsvarende reduksjon i fristen ved kreditorvarsel i 
forbindelse med oppløsning av selskaper. Departementet antar at det heller ikke er 
særlige grunner som tilsier at kreditorfristen bør være lengre etter selskapsloven 
§ 2-39 og lov om interkommunale selskaper § 33, og foreslår på denne bakgrunn 
at fristen endres tilsvarende i disse bestemmelsene.   
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6 Forskriftsendringer 

6.1 Generelt 
To forskrifter berøres av forslaget om endringer i kunngjøringsreglene. Dette er 
forskrift 23. august 1993 nr. 23 om konkursregisteret og om kunngjøringer etter 
konkursloven, og forskrift 20. juni 2008 nr. 620 om mortifikasjon av skuldbrev.  

6.2 Forskriftsendringer som følge av endringsforslaget - alternativ 1  
En eventuell avvikling av reglene om aviskunngjøringer i konkursloven, medfører 
også endringer i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer etter 
konkursloven kapittel 5.  

For det første vil forskriften § 9 annet og tredje ledd om aviskunngjøring ved en 
avvikling ikke lenger være relevant, og foreslås derfor opphevet. Det samme 
gjelder forskriften § 9 a om regler for innholdet av aviskunngjøringene.   

Avvikling av reglene om aviskunngjøringer i mortifikasjonsloven medfører videre 
enkelte endringer i forskrift om mortifikasjon av skuldbrev § 1.  

7 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Dersom reglene om aviskunngjøringer avvikles, vil kostnadene ved slike 
kunngjøringer bortfalle. Brønnøysundregistrenes og domstolenes utgifter til 
aviskunngjøringer dekkes i dag over Justisdepartementets budsjett, kapittel 410, 
post 21. Som nevnt innledningsvis er kostnadene ved slike kunngjøringer 
betydelige. I tillegg til de kostnader som dekkes over Justisdepartementets 
budsjett, kommer kostnader ved aviskunngjøringer for andre offentlige instanser 
som ikke dekkes over Justisdepartementets budsjett. Dette gjelder for eksempel 
Stiftelsestilsynet. I tillegg kommer kostander for private selskaper, der det er 
lovregulert at disse selv skal bære kunngjøringskostnaden.  

Endringsforslaget alternativ 2 vil kunne redusere omfanget av annonsene, og 
dermed også medføre reduksjon i kostnadene. 

Papiraviskunngjøringene gir i dag inntekter for en del store aviser, som 
Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad med flere. Flere andre aviser 
har ikke inntekter fra slik annonsering, blant annet Dagsavisen, Nationen, Vårt 
Land, Klassekampen, Bergensavisen, Rogaland Avis, Dagbladet og VG. De 
avisene som hadde inntekter fra kunngjøringsannonser i 2011, hadde en samlet 
netto omsetning av dette på ca. 42,3 millioner kroner. For aviser som får 
produksjonsstøtte, var samlede inntekter fra kunngjøringsannonsene i 2011 ca. 2,7 
millioner kroner. Disse inntektene vil bortfalle ved en eventuell avvikling av 
reglene om aviskunngjøring, og reduseres ved en mer begrenset endring av 
reglene.  

Eventuelt gratis abonnement på opplysningene om kunngjøringene fra 
Brønnøysundregistrene vil føre til årlige bortfall av inntekter. Inntektsbortfallet vil 
uansett være av mindre betydning sett opp mot besparelsene. Eventuell 
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tilrettelegging for videre forbruk av dataene i maskinlesbare formater forventes å 
ha små tilleggskostnader, som må dekkes av de innsparte utgiftene.  

Kunngjøringene i papiravis er ikke gunstig for miljøet. Eksempelvis tilsvarer 
kunngjøringer over åtte sider i Aftenposten ca. 1 millioner sider med avispapir.  

Næringslivet eller private aktører vil ikke få nye kostnader eller administrative 
byrder som følge av forslagene. 

Forslaget om endring av fristene ved kreditorvarsel har ikke spesielle økonomiske 
eller administrative konsekvenser.  

8 Endringsforslag 

8.1 Forslag til endringer i aksjeloven mv. – alternativ 1 (avvikling av 
kravet om kunngjøringer i papiravis og endring av frister ved kreditorvarsel) 

I 

I lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper gjøres følgende endringer: 

§ 4-11 annet ledd skal lyde:  

(2) Varselet etter første ledd skal senest to måneder før registreringen sendes alle 
som ifølge aksjeeierboken er aksjeeiere, og kunngjøres i Brønnøysundregistrenes 
elektroniske kunngjøringspublikasjon.   

§ 4-26 tredje ledd skal lyde: 

(3) Morselskapet skal gi aksjeeierne et tilbud om løsningssum. Dersom tilbudet 
rettes skriftlig på papir til alle aksjeeiere med kjent adresse, og i tillegg kunngjøres 
i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon, kan det fastsettes 
en frist for den enkelte aksjeeier til å komme med innsigelser mot eller avslå 
tilbudet. Dersom slik innsigelse ikke kommer frem til selskapet innen utløpet av 
fristen, anses aksjeeieren for å ha akseptert tilbudet. Fristen kan ikke settes kortere 
enn to måneder fra kunngjøringen. I den skriftlige henvendelsen og i 
kunngjøringen skal aksjeeierne gjøres oppmerksom på fristen og følgene av å 
overskride den. 

§ 12-6 første ledd nr. 1 skal lyde: 

1. Foretaksregisteret skal, så snart beslutningen om kapitalnedsetting er registrert, 
kunngjøre beslutningen og varsle selskapets kreditorer om at innsigelse mot at 
nedsettingen settes i kraft, må meldes til selskapet innen seks uker fra 
kunngjøringen. Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes 
elektroniske kunngjøringspublikasjon.  

§ 13-14 skal lyde:  
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§ 13-14 Kreditorvarsel  
(1) Foretaksregisteret skal kunngjøre beslutningene om fusjon og varsle 
selskapenes kreditorer om at innsigelse mot fusjonen må meldes til selskapet innen 
seks uker fra kunngjøringen.  

(2) Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon.  

§ 13-21 annet ledd skal lyde: 

(2) Er beslutningen om fusjonen meldt til Foretaksregisteret etter § 13-13, skal 
retten uten opphold melde dommen til Foretaksregisteret, som kunngjør dommen 
på selskapets kostnad i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon.  

§ 16-4 første og annet ledd skal lyde:  

(1) Ved registrering av meldingen om oppløsning skal Foretaksregisteret 
kunngjøre beslutningen om å oppløse selskapet. I kunngjøringen skal selskapets 
kreditorer varsles om at de må melde sine krav til avviklingsstyrets leder innen 
seks uker fra kunngjøringen. Navn og adresse til avviklingsstyrets leder skal 
fremgå av kunngjøringen. 

(2) Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon. 

§ 16-16 annet ledd skal lyde:  

(2) Har selskapet ikke brakt forholdet i orden ved fristens utløp, skal 
Foretaksregisteret eller Regnskapsregisteret gjenta varselet ved kunngjøring i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. I kunngjøringen 
skal det angis at vilkårene for oppløsning av selskapet er oppfylt, og at selskapet 
har en frist på fire uker fra kunngjøringen til å bringe forholdet i orden. Følgene av 
at fristen oversittes, skal også angis. 

II 

I lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper gjøres følgende endringer: 

§ 4-25 tredje ledd skal lyde: 

(3) Morselskapet skal gi aksjeeierne et tilbud om løsningssum. Dersom tilbudet 
rettes skriftlig på papir til alle aksjeeiere med kjent adresse, og i tillegg kunngjøres 
i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon, kan det fastsettes 
en frist for den enkelte aksjeeier til å komme med innsigelser mot eller avslå 
tilbudet. Dersom slik innsigelse ikke kommer frem til selskapet innen utløpet av 
fristen, anses aksjeeieren for å ha akseptert tilbudet. Fristen kan ikke settes kortere 
enn to måneder fra kunngjøringen. I den skriftlige henvendelsen og i 
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kunngjøringen skal aksjeeierne gjøres oppmerksom på fristen og følgene av å 
overskride den. 

§ 12- 6 nr. 1 skal lyde: 

1. Foretaksregisteret skal, så snart beslutningen om kapitalnedsetting er registrert, 
kunngjøre beslutningen og varsle selskapets kreditorer om at innsigelse mot at 
nedsettingen settes i kraft, må meldes til selskapet innen seks uker fra 
kunngjøringen. Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes 
elektroniske kunngjøringspublikasjon.  

§ 13-15 skal lyde: 

§ 13-15 Kreditorvarsel  
(1) Foretaksregisteret skal kunngjøre beslutningene om fusjon og varsle 
selskapenes kreditorer om at innsigelse mot fusjonen må meldes til selskapet innen 
seks uker fra kunngjøringen. 

(2) Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon. 

§ 13-22 annet ledd skal lyde: 

(2) Er beslutningen om fusjonen meldt til Foretaksregisteret etter § 13-14, skal 
retten uten opphold melde dommen til Foretaksregisteret, som kunngjør dommen 
på selskapets kostnad i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon. 

§ 16-4 første og annet ledd skal lyde:  

(1) Ved registrering av meldingen om oppløsning skal Foretaksregisteret 
kunngjøre beslutningen om å oppløse selskapet. I kunngjøringen skal selskapets 
kreditorer varsles om at de må melde sine krav til avviklingsstyrets leder innen 
seks uker fra kunngjøringen. Navn og adresse til avviklingsstyrets leder skal 
fremgå av kunngjøringen. 

(2) Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon.  

§ 16-16 annet ledd skal lyde:  

(2) Har selskapet ikke brakt forholdet i orden ved fristens utløp, skal 
Foretaksregisteret eller Regnskapsregisteret gjenta varselet ved kunngjøring i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. I kunngjøringen 
skal det angis at vilkårene for oppløsning av selskapet er oppfylt, og at selskapet 
har en frist på fire uker fra kunngjøringen til å bringe forholdet i orden. Følgene av 
at fristen oversittes, skal også angis. 
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III 

I lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper gjøres 
følgende endringer: 

§ 2-39 annet ledd skal lyde:  

(2) Foretaksregisteret skal samtidig med registrering kunngjøre beslutningen eller 
avgjørelsen og varsle selskapets kreditorer om at de må melde seg til selskapet 
innen seks uker regnet fra kunngjøringen. Kunngjøringen skal rykkes inn i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. 

§ 3-20 første ledd skal lyde: 

(1) Skal nedsettingsbeløpet anvendes i samsvar med § 3-19 første ledd bokstav a, 
trer kapitalnedsettingen i kraft ved registreringen. Skal beløpet anvendes i samsvar 
med § 3-19 første ledd bokstav b, c eller d, skal Foretaksregisteret så snart 
beslutningen om kapitalnedsetting er registrert kunngjøre innholdet av 
beslutningen og varsle selskapets kreditorer om at de må melde fra til selskapet 
innen seks uker fra kunngjøringen, dersom de vil gjøre innsigelse mot at 
nedsettingen settes i kraft. Kunngjøringen skal rykkes inn i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. 

IV 

I lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak skal § 50 lyde: 

§ 50 Melding til Foretaksregisteret og kreditorvarsel  

Avviklingsstyret skal straks gi melding til Foretaksregisteret om at foretaket er 
besluttet oppløst. Foretaksregisteret skal samtidig med registrering av meldingen 
kunngjøre beslutningen og varsle foretakets fordringshavere om at de må melde 
seg til foretaket innen en frist fastsatt av avviklingsstyret som regnes fra 
kunngjøringen.  Fristen skal være på minst en måned og ikke lenger enn tre 
måneder. Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon. 

V 

I lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper skal § 33 fjerde ledd 
lyde: 

Straks avviklingsstyret er oppnevnt, plikter det å sende melding om 
oppløsningsvedtaket og oppnevningen av avviklingsstyre til Foretaksregisteret. 
Det skal fremgå av meldingen at departementet har godkjent oppløsningen. 
Foretaksregisteret skal samtidig med at registrering finner sted, kunngjøre 
beslutningen og varsle selskapets kreditorer om at de må melde seg til selskapet 
innen seks uker fra kunngjøringen. Kunngjøringen skal rykkes inn i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. 

VI 
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I lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser skal § 52 annet ledd lyde: 

Stiftelsestilsynet skal kunngjøre vedtaket om å oppheve stiftelsen. I kunngjøringen 
skal stiftelsens kreditorer varsles om at de må melde sine krav til avviklingsstyrets 
leder innen seks uker fra kunngjøringen. Navn og adresse til avviklingsstyrets 
leder skal fremgå av kunngjøringen. Kunngjøringen skal rykkes inn i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Alle kreditorer 
med kjent adresse skal så vidt mulig ha særskilt varsel. 

VII 

I lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. skal § 47 tredje ledd lyde: 

Beslutning om oppløsning skal straks meldes til Foretaksregisteret. 
Foretaksregisteret skal samtidig med registrering av meldingen kunngjøre 
beslutningen og varsle foretakets fordringshavere om at de må melde seg til 
foretaket innen seks uker fra kunngjøringen. Kunngjøringen skal rykkes inn i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. 

VIII 

I lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag gjøres følgende endringer: 

§ 9-9 skal lyde:  

§ 9-9 Kreditorvarsel  
(1) Føretaksregisteret skal kunngjere vedtaka om samanslåing og varsle 
kreditorane i laga om at eventuelle motsegner mot samanslåinga må meldast til 
laget innan seks veker frå siste kunngjering. 

(2) Kunngjeringa skal setjast inn i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon. 

§ 9-13 fjerde ledd skal lyde:  

(4) Er vedtaket om samanslåinga meldt til Føretaksregisteret etter § 9-11, skal 
retten utan opphald melde dommen til Føretaksregisteret, som skal kunngjere 
dommen på lagets kostnad i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon. 

§ 10-4 første og annet ledd skal lyde:  

(1) Ved registrering av meldinga om oppløysing skal Føretaksregisteret kunngjere 
vedtaket om å oppløyse laget. I kunngjeringa skal kreditorane til laget varslast om 
at dei må melde sine krav til avviklingsstyret innan seks veker frå kunngjeringa, 
og om at krav som blir melde etter at overskot er utdelt, ikkje vil bli dekte, om dei 
ikkje alt er kjende for avviklingsstyret. Namn og adresse til leiaren av 
avviklingsstyret skal gå fram av kunngjeringa. 
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(2) Kunngjeringa skal setjast inn i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon. 

§ 10-15 annet ledd skal lyde:  

(2) Har laget ikkje retta tilhøvet når fristen går ut, skal Føretaksregisteret eller 
Rekneskapsregisteret ta opp igjen varselet ved kunngjering i Brønnøysundregistra 
sin elektroniske kunngjeringspublikasjon. I kunngjeringa skal det opplysast at 
vilkåra for oppløysing av laget er oppfylte, og at laget har ein frist på fire veker frå 
kunngjeringa til å rette tilhøvet. Følgjene av at fristen ikkje blir halden, skal også 
opplysast. 

IX 

I lov 6. juni 2003 nr. 39 om borettslag gjøres følgende endringer: 

§ 10-3 annet og tredje ledd skal lyde:  

(2) Føretaksregisteret skal kunngjere vedtaka om samanslåing og varsle 
kreditorane i laga om at eventuelle motsegner mot samanslåinga må meldast til 
laget innan seks veker frå kunngjeringa. 

(3) Kunngjeringa skal setjast inn i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon. 

§ 11-4 første og annet ledd skal lyde:  

(1) Ved registrering av meldinga om oppløysing skal Føretaksregisteret kunngjere 
vedtaket om å oppløyse laget. I kunngjeringa skal kreditorane til laget varslast om 
at dei må melde krava sine til avviklingsstyret innan seks veker frå kunngjeringa. 
Namn og adresse til leiaren for avviklingsstyret skal gå fram av kunngjeringa. 

(2) Kunngjeringa skal setjast inn i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon. 

X 

I lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak gjøres følgende endringer: 

§ 114 skal lyde:  

§ 114 Kreditorvarsel  
(1) Foretaksregisteret skal kunngjere vedtaka om fusjon og varsle kreditorane i 
foretaket om at motsegner mot fusjonen må meldast til vedkomande foretak innan 
seks veker frå kunngjeringa. 

(2) Kunngjeringa skal setjast inn i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon.  
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§ 117 fjerde ledd skal lyde:  

(4) Er vedtaket om fusjonen meldt til Foretaksregisteret etter § 116, skal retten 
utan opphald melde dommen til Foretaksregisteret, som skal kunngjere dommen 
på foretaket sin kostnad i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon. 

§ 130 første og annet ledd skal lyde:  

(1) Ved registrering av meldinga om oppløysing skal Foretaksregisteret kunngjere 
vedtaket om å oppløyse foretaket. I kunngjeringa skal kreditorane til foretaket 
varslast om at dei må melde sine krav til leiaren av avviklingsstyret innan seks 
veker frå kunngjeringa. Namn og adresse til leiaren av avviklingsstyret skal gå 
fram av kunngjeringa. 

(2) Kunngjeringa skal setjast inn i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon. 

§ 142 annet ledd skal lyde: 

(2) Har foretaket ikkje retta tilhøvet når fristen går ut, skal Foretaksregisteret eller 
Rekneskapsregisteret ta opp igjen varselet ved kunngjering i Brønnøysundregistra 
sin elektroniske kunngjeringspublikasjon. I kunngjeringa skal det opplysast at 
vilkåra for oppløysing av foretaket er oppfylte, og at foretaket har ein frist på fire 
veker frå kunngjeringa til å rette tilhøvet. Følgjene av at fristen ikkje blir halden, 
skal også opplysast. 

XI 

I lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs gjøres følgende 
endringer: 

§ 6 første ledd skal lyde:  

Når forhandling om frivillig gjeldsordning er åpnet, skal gjeldsnemnda, hvis ikke 
retten beslutter å gjøre det selv, uten opphold kunngjøre åpningen i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. I særlige tilfeller 
kan retten likevel bestemme at kunngjøring skal unnlates. Åpning av forhandling 
om tvangsakkord kunngjøres i samsvar med reglene i § 35. 

§ 35 annet ledd skal lyde:  

Kunngjøringen rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon. 

§ 78 tredje ledd skal lyde:  

Retten eller føreren av konkursregisteret dersom departementet bestemmer det, 
skal sende kunngjøringen til Brønnøysundregistrenes elektroniske 
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kunngjøringspublikasjon. Bostyreren skal dessuten sende kunngjøringen til alle 
kjente fordringshavere. 

§ 136 tredje ledd skal lyde:  

Kunngjøring om at bobehandlingen er innstilt, skal offentliggjøres i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. 

XII 

I lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner 
skal § 3-2 første ledd lyde: 

Straks etter at gjeldsforhandling er åpnet skal det rykkes inn kunngjøring om det i 
Norsk Lysingsblad med oppfordring til enhver som har fordring mot skyldneren 
om å melde sitt krav til namsmannen innen tre uker etter kunngjøringen. Når 
særlige grunner foreligger, kan namsmannen fastsette en lengre frist, dog høyst 6 
uker. 

XIII 

I lov 21. februar 1930 om skifte skal § 72 lyde: 

§ 72 Proklamaet kunngjøres ved to gangers innrykking med minst en ukes 
mellomrom i Norsk Lysingsblad. 

XIV 

I lov 18. desember 1959 nr. 1 om mortifikasjon av skuldbrev mv. skal § 2 annet 
ledd lyde:  

Saka vert sett i gang når domaren, med grunnlag i kravsmålet frå søkjaren, skriv ut 
ei oppmaning til dei som mun vera rettshavarar, om å melda seg til retten innan to 
månader. I oppmaninga skal det stå at melder ingen seg, vert det gjeve 
mortifikasjonsdom. Nøgnare reglar om kva meir det skal stå i ei oppmaning, kan 
Kongen gjeva. Oppmaninga skal utlysast ein gong i Norsk Lysingsblad. Utlysing i 
Lysingsbladet kan berre gjerast fyrste virkedag i ein månad. Meiner domaren at 
det er grunn for det, kan han dessutan kunngjera oppmaninga på annan måte, og 
likeins setja lenger frist enn lova byd. Fristen skal reknast frå den dagen lysinga 
stod i Lysingsbladet. 

XV 

I lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak skal § 7-3 første ledd lyde:  

Dersom registerføreren har grunn til å tro at et foretak er opphørt, skal han varsle 
dem som ifølge registeret har registreringsplikt, jfr. § 4-2, om at foretaket kan bli 
slettet dersom det ikke innen en nærmere angitt frist fremkommer opplysninger 
som gjør det sannsynlig at foretaket fortsatt består. Dersom det ikke kommer svar 
innen fristen, skal tilsvarende varsel også kunngjøres i Brønnøysundregistrenes 
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elektroniske kunngjøringspublikasjon. Fremkommer det ikke opplysninger som 
nevnt i første punktum, skal foretaket slettes av registeret. 

XIV 

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.  

 

8.2 Forslag til forskriftsendringer – alternativ 1 

I 

I forskrift 23. august 1993 nr. 824 om konkursregisteret og om kunngjøringer etter 
konkursloven gjøres følgende endringer:  

§ 9 annet og tredje ledd oppheves.  

§ 9 a oppheves. 

II 

I forskrift 20. juni 2008 nr. 620 om mortifikasjon av skuldbrev gjøres følgende 
endringer:  

§ 1 første ledd nr. 4 skal lyde:  

4. Kunngjøringen skal angi datoen for publisering. 

§ 1 første ledd nr. 5 oppheves.  

8.3 Forslag til endringer i aksjeloven mv. – alternativ 2 (forenkling av 
kravet til kunngjøringer i papiravis og endring av frister ved kreditorvarsel) 

I 

I lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper gjøres følgende endringer: 

§ 4-11 annet ledd skal lyde:  

(2) Varselet etter første ledd skal senest to måneder før registreringen sendes alle 
som ifølge aksjeeierboken er aksjeeiere, og kunngjøres i Brønnøysundregistrenes 
elektroniske kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest på 
selskapets forretningssted. Kunngjøringen i avisen skal gjengis i en forkortet form 
med henvisning til den elektroniske kunngjøringen. 

§ 4-26 tredje ledd skal lyde: 

(3) Morselskapet skal gi aksjeeierne et tilbud om løsningssum. Dersom tilbudet 
rettes skriftlig på papir til alle aksjeeiere med kjent adresse, og i tillegg kunngjøres 
i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og i forkortet form 
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i en avis som er alminnelig lest på selskapets forretningssted, kan det fastsettes en 
frist for den enkelte aksjeeier til å komme med innsigelser mot eller avslå tilbudet. 
Dersom slik innsigelse ikke kommer frem til selskapet innen utløpet av fristen, 
anses aksjeeieren for å ha akseptert tilbudet. Fristen kan ikke settes kortere enn to 
måneder fra den elektroniske kunngjøringen. I den skriftlige henvendelsen og i 
den elektroniske kunngjøringen skal aksjeeierne gjøres oppmerksom på fristen og 
følgene av å overskride den. 

§ 12-6 første ledd nr. 1 skal lyde: 

1. Foretaksregisteret skal, så snart beslutningen om kapitalnedsetting er registrert, 
kunngjøre beslutningen og varsle selskapets kreditorer om at innsigelse mot at 
nedsettingen settes i kraft, må meldes til selskapet innen seks uker fra 
kunngjøringen i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. 
Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest på selskapets 
forretningssted. Kunngjøringen i avisen skal gjengis i kortform med henvisning 
til den elektroniske kunngjøringen. 

§ 13-14 skal lyde:  

§ 13-14 Kreditorvarsel  
(1) Foretaksregisteret skal kunngjøre beslutningene om fusjon og varsle 
selskapenes kreditorer om at innsigelse mot fusjonen må meldes til selskapet innen 
seks uker fra kunngjøringen i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon.  

(2) Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest på selskapets 
forretningssted. Kunngjøringen i avisen skal gjengis i kortform med henvisning til 
den elektroniske kunngjøringen. 

§ 13-21 annet ledd skal lyde: 

(2) Er beslutningen om fusjonen meldt til Foretaksregisteret etter § 13-13, skal 
retten uten opphold melde dommen til Foretaksregisteret, som kunngjør dommen 
på selskapets kostnad i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest på selskapets 
forretningssted. Kunngjøringen i avisen skal gjengis i kortform med henvisning til 
den elektroniske kunngjøringen. 

§ 16-4 første og annet ledd skal lyde:  

(1) Ved registrering av meldingen om oppløsning skal Foretaksregisteret 
kunngjøre beslutningen om å oppløse selskapet. I kunngjøringen skal selskapets 
kreditorer varsles om at de må melde sine krav til avviklingsstyrets leder innen 
seks uker fra kunngjøringen i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
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kunngjøringspublikasjon. Navn og adresse til avviklingsstyrets leder skal fremgå 
av kunngjøringen. 

(2) Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest på selskapets 
forretningssted. Kunngjøringen i avisen skal gjengis i kortform med henvisning til 
den elektroniske kunngjøringen. 

II 

I lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper gjøres følgende endringer: 

§ 4-25 tredje ledd skal lyde: 

(3) Morselskapet skal gi aksjeeierne et tilbud om løsningssum. Dersom tilbudet 
rettes skriftlig på papir til alle aksjeeiere med kjent adresse, og i tillegg kunngjøres 
i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og i forkortet form 
i en avis som er alminnelig lest på selskapets forretningssted, kan det fastsettes en 
frist for den enkelte aksjeeier til å komme med innsigelser mot eller avslå tilbudet. 
Dersom slik innsigelse ikke kommer frem til selskapet innen utløpet av fristen, 
anses aksjeeieren for å ha akseptert tilbudet. Fristen kan ikke settes kortere enn to 
måneder fra den elektroniske kunngjøringen. I den skriftlige henvendelsen og i 
kunngjøringene skal aksjeeierne gjøres oppmerksom på fristen og følgene av å 
overskride den. 

§ 12- 6 nr. 1 skal lyde: 

1. Foretaksregisteret skal, så snart beslutningen om kapitalnedsetting er registrert, 
kunngjøre beslutningen og varsle selskapets kreditorer om at innsigelse mot at 
nedsettingen settes i kraft, må meldes til selskapet innen seks uker fra 
kunngjøringen i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. 
Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest på selskapets 
forretningssted. Kunngjøringen i avisen skal gjengis i kortform med henvisning 
til den elektroniske kunngjøringen. 

§ 13-15 skal lyde: 

§ 13-15 Kreditorvarsel  
(1) Foretaksregisteret skal kunngjøre beslutningene om fusjon og varsle 
selskapenes kreditorer om at innsigelse mot fusjonen må meldes til selskapet innen 
seks uker fra kunngjøringen i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon.  

  

(2) Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest på selskapets 
forretningssted. Kunngjøringen i avisen skal gjengis i kortform med henvisning til 
den elektroniske kunngjøringen. 
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§ 13-22 annet ledd skal lyde: 

(2) Er beslutningen om fusjonen meldt til Foretaksregisteret etter § 13-14, skal 
retten uten opphold melde dommen til Foretaksregisteret, som kunngjør dommen 
på selskapets kostnad i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest på selskapets 
forretningssted. Kunngjøringen i avisen skal gjengis i kortform med henvisning til 
den elektroniske kunngjøringen. 

§ 16-4 første og annet ledd skal lyde:  

(1) Ved registrering av meldingen om oppløsning skal Foretaksregisteret 
kunngjøre beslutningen om å oppløse selskapet. I kunngjøringen skal selskapets 
kreditorer varsles om at de må melde sine krav til avviklingsstyrets leder innen 
seks uker fra kunngjøringen i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon. Navn og adresse til avviklingsstyrets leder skal fremgå 
av kunngjøringen. 

(2) Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest på selskapets 
forretningssted. Kunngjøringen i avisen skal gjengis i kortform med henvisning til 
den elektroniske kunngjøringen. 

III 

I lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper gjøres 
følgende endringer: 

§ 2-39 annet ledd skal lyde:  

(2) Foretaksregisteret skal samtidig med registrering kunngjøre beslutningen eller 
avgjørelsen og varsle selskapets kreditorer om at de må melde seg til selskapet 
innen seks uker regnet fra kunngjøringen i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon. Kunngjøringen skal rykkes inn i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og i en avis som er 
alminnelig lest på stedet. Kunngjøringen i avisen skal gjengis i forkortet form med 
henvisning til den elektroniske kunngjøringen. 

§ 3-20 første ledd skal lyde: 

(1) Skal nedsettingsbeløpet anvendes i samsvar med § 3-19 første ledd bokstav a, 
trer kapitalnedsettingen i kraft ved registreringen. Skal beløpet anvendes i samsvar 
med § 3-19 første ledd bokstav b, c eller d, skal Foretaksregisteret så snart 
beslutningen om kapitalnedsetting er registrert kunngjøre innholdet av 
beslutningen og varsle selskapets kreditorer om at de må melde fra til selskapet 
innen seks uker fra kunngjøringen i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon, dersom de vil gjøre innsigelse mot at nedsettingen settes 
i kraft. Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest på stedet. 
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Kunngjøringen i avisen skal gjengis i forkortet form med henvisning til den 
elektroniske kunngjøringen. 

IV 

I lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak skal § 50 lyde: 

§ 50 Melding til Foretaksregisteret og kreditorvarsel  

Avviklingsstyret skal straks gi melding til Foretaksregisteret om at foretaket er 
besluttet oppløst. Foretaksregisteret skal samtidig med registrering av meldingen 
kunngjøre beslutningen og varsle foretakets fordringshavere om at de må melde 
seg til foretaket innen en frist fastsatt av avviklingsstyret som regnes fra 
kunngjøringen i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. 
Fristen skal være på minst en måned og ikke lenger enn tre måneder. 
Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest på stedet. 
Kunngjøringen i avisen skal gjengis i forkortet form med henvisning til den 
elektroniske kunngjøringen. 

V 

I lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper skal § 33 fjerde ledd 
lyde: 

§ 33 fjerde ledd skal lyde:  

Straks avviklingsstyret er oppnevnt, plikter det å sende melding om 
oppløsningsvedtaket og oppnevningen av avviklingsstyre til Foretaksregisteret. 
Det skal fremgå av meldingen at departementet har godkjent oppløsningen. 
Foretaksregisteret skal samtidig med at registrering finner sted, kunngjøre 
beslutningen og varsle selskapets kreditorer om at de må melde seg til selskapet 
innen seks uker fra kunngjøringen i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon. Kunngjøringen skal rykkes inn i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og i en avis som er 
alminnelig lest på stedet. Kunngjøringen i avisen skal gjengis i forkortet form med 
henvisning til den elektroniske kunngjøringen. 

VI 

I lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser skal § 52 annet ledd lyde: 

Stiftelsestilsynet skal kunngjøre vedtaket om å oppheve stiftelsen. I kunngjøringen 
skal stiftelsens kreditorer varsles om at de må melde sine krav til avviklingsstyrets 
leder innen seks uker fra kunngjøringen i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon. Navn og adresse til avviklingsstyrets leder skal fremgå 
av kunngjøringen. Kunngjøringen skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes 
elektroniske kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest på stedet. 
Kunngjøringen i avisen skal gjengis i kortform med henvisning til den 
elektroniske kunngjøringen, og kan helt unnlates dersom Stiftelsestilsynet finner at 
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hensynet til stiftelsens kreditorer er tilstrekkelig ivaretatt uten slik kunngjøring. 
Alle kreditorer med kjent adresse skal så vidt mulig ha særskilt varsel.   

VII 

I lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. skal § 47 tredje ledd lyde: 

Beslutning om oppløsning skal straks meldes til Foretaksregisteret. 
Foretaksregisteret skal samtidig med registrering av meldingen kunngjøre 
beslutningen og varsle foretakets fordringshavere om at de må melde seg til 
foretaket innen seks uker. Fristen regnes fra kunngjøringen i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Kunngjøringen 
skal rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og 
i en avis som er alminnelig lest på stedet. Kunngjøringen i avisen skal gjengis i 
kortform med henvisning til den elektroniske kunngjøringen. 

VIII 

I lov 6. juni 20023 nr. 38 om bustadbyggjelag gjøres følgende endringer: 

§ 9-9 skal lyde:  

§ 9-9 Kreditorvarsel  
(1) Føretaksregisteret skal kunngjere vedtaka om samanslåing og varsle 
kreditorane i laga om at eventuelle motsegner mot samanslåinga må meldast til 
laget innan seks veker frå siste kunngjering. 

(2) Kunngjeringa skal setjast inn i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon og i ei avis som er vanleg lesen på forretningsstaden for 
laget. Kunngjeringa i avisa skal takast inn i kortform med tilvising til den 
elektroniske kunngjeringa. 

§ 9-13 fjerde ledd skal lyde:  

(4) Er vedtaket om samanslåinga meldt til Føretaksregisteret etter § 9-11, skal 
retten utan opphald melde dommen til Føretaksregisteret, som skal kunngjere 
dommen på lagets kostnad i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon og i ei avis som er vanleg lesen på forretningsstaden for 
laget. Kunngjeringa i avisa skal takast inn i kortform med tilvising til den 
elektroniske kunngjeringa. 

§ 10-4 første og annet ledd skal lyde:  

(1) Ved registrering av meldinga om oppløysing skal Føretaksregisteret kunngjere 
vedtaket om å oppløyse laget. I kunngjeringa skal kreditorane til laget varslast om 
at dei må melde sine krav til avviklingsstyret innan seks veker frå siste 
kunngjering, og om at krav som blir melde etter at overskot er utdelt, ikkje vil bli 
dekte, om dei ikkje alt er kjende for avviklingsstyret. Namn og adresse til leiaren 
av avviklingsstyret skal gå fram av kunngjeringa. 
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(2) Kunngjeringa skal setjast inn i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon og i ei avis som er vanleg lesen på forretningsstaden for 
laget. Kunngjeringa i avisa skal takast inn i kortform med tilvising til den 
elektroniske kunngjeringa. 

IX 

I lov 6. juni 2003 nr. 39 om borettslag gjøres følgende endringer: 

§ 10-3 andre og tredje ledd skal lyde:  

(2) Føretaksregisteret skal kunngjere vedtaka om samanslåing og varsle 
kreditorane i laga om at eventuelle motsegner mot samanslåinga må meldast til 
laget innan seks veker frå siste kunngjering. 

(3) Kunngjeringa skal setjast inn i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon og i ei avis som er vanleg lesen på forretningsstaden for 
laget. Kunngjeringa i avisa skal takast inn i kortform med tilvising til den 
elektroniske kunngjeringa. 

§ 11-4 første og annet ledd skal lyde:  

(1) Ved registrering av meldinga om oppløysing skal Føretaksregisteret kunngjere 
vedtaket om å oppløyse laget. I kunngjeringa skal kreditorane til laget varslast om 
at dei må melde krava sine til avviklingsstyret innan seks veker frå siste 
kunngjering. Namn og adresse til leiaren for avviklingsstyret skal gå fram av 
kunngjeringa.  

(2) Kunngjeringa skal setjast inn i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon og i ei avis som er vanleg lesen på forretningsstaden for 
laget. Kunngjeringa i avisa skal takast inn i kortform med tilvising til den 
elektroniske kunngjeringa. 

X 

I lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak gjøres følgende endringer: 

§ 114 skal lyde:  

§ 114 Kreditorvarsel  
(1) Foretaksregisteret skal kunngjere vedtaka om fusjon og varsle kreditorane i 
foretaket om at motsegner mot fusjonen må meldast til vedkomande foretak innan 
seks veker frå kunngjeringa i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon. 

(2) Kunngjeringa skal setjast inn i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon og i ei avis som er vanleg lesen på forretningsstaden for 
foretaket. Kunngjeringa i avisa skal takast inn i kortform med tilvising til den 
elektroniske kunngjeringa. 
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§ 117 fjerde ledd skal lyde:  

(4) Er vedtaket om fusjonen meldt til Foretaksregisteret etter § 116, skal retten 
utan opphald melde dommen til Foretaksregisteret, som skal kunngjere dommen 
på foretaket sin kostnad i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon og i ei avis som er vanleg lesen på forretningsstaden for 
foretaket. Kunngjeringa i avisa skal takast inn i kortform med tilvising til den 
elektroniske kunngjeringa.  

§ 130 første og annet ledd skal lyde:  

(1) Ved registrering av meldinga om oppløysing skal Foretaksregisteret kunngjere 
vedtaket om å oppløyse foretaket. I kunngjeringa skal kreditorane til foretaket 
varslast om at dei må melde sine krav til leiaren av avviklingsstyret innan seks 
veker frå kunngjeringa i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon. Namn og adresse til leiaren av avviklingsstyret skal gå 
fram av kunngjeringa. 

(2) Kunngjeringa skal setjast inn i Brønnøysundregistra sin elektroniske 
kunngjeringspublikasjon og i ei avis som er vanleg lesen på forretningsstaden for 
foretaket. Kunngjeringa i avisa skal takast inn i kortform med tilvising til den 
elektroniske kunngjeringa.  

XI 

I lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs gjøres følgende 
endringer: 

§ 6 første ledd skal lyde:  

Når forhandling om frivillig gjeldsordning er åpnet, skal gjeldsnemnda, hvis ikke 
retten beslutter å gjøre det selv, uten opphold kunngjøre åpningen i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og i en avis 
alminnelig lest på stedet. Kunngjøringen i avisen skal gjengis i forkortet form med 
henvisning til den elektroniske kunngjøringspublikasjonen. I særlige tilfeller kan 
retten likevel bestemme at kunngjøring skal unnlates. Åpning av forhandling om 
tvangsakkord kunngjøres i samsvar med reglene i § 35. 

§ 136 tredje ledd skal lyde:  

Kunngjøring om at bobehandlingen er innstilt, skal offentliggjøres i 
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og i en avis som er 
alminnelig lest på stedet. Kunngjøringen i avisen skal gjengis i forkortet form med 
henvisning til den elektroniske kunngjøringspublikasjonen. 

XII 

I lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner 
skal § 3-2 første ledd lyde: 
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Straks etter at gjeldsforhandling er åpnet skal det rykkes inn kunngjøring om det i 
Norsk Lysingsblad, og, dersom det er påkrevet i forkortet form i en avis som er 
alminnelig lest på stedet, med oppfordring til enhver som har fordring mot 
skyldneren om å melde sitt krav til namsmannen innen tre uker etter 
kunngjøringen. Når særlige grunner foreligger, kan namsmannen fastsette en 
lengre frist, dog høyst 6 uker. 

XIII 

I lov 21. februar 1930 om skifte skal § 72 lyde: 

§ 72 Proklamaet kunngjøres ved to gangers innrykking med minst en ukes 
mellomrom i Norsk Lysingsblad og i en avis som er alminnelig lest på stedet. 
Kunngjøringen skal i avisen gjengis i forkortet form med henvisning til den 
elektroniske kunngjøringspublikasjonen. 

XIV 

I lov 18. desember 1959 nr. 1 om mortifikasjon av skuldbrev mv skal § 7 annet 
ledd lyde:  

Saka vert sett i gang når domaren, med grunnlag i kravsmålet frå søkjaren, skriv ut 
ei oppmaning til dei som mun vera rettshavarar, om å melda seg til retten innan to 
månader. I oppmaninga skal det stå at melder ingen seg, vert det gjeve 
mortifikasjonsdom. Nøgnare reglar om kva meir det skal stå i ei oppmaning, kan 
Kongen gjeva. Oppmaninga skal utlysast ein gong i Norsk Lysingsblad og i 
kortform i eit blad som er mykje lese på den kanten av landet. Utlysing i 
Lysingsbladet kan berre gjerast fyrste virkedag i ein månad. Meiner domaren at 
det er grunn for det, kan han dessutan kunngjera oppmaninga på annan måte, og 
likeins setja lenger frist enn lova byd. Fristen skal reknast frå den dagen lysinga 
stod i Lysingsbladet. 

XV 

I lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak skal § 7-3 lyde:  

Dersom registerføreren har grunn til å tro at et foretak er opphørt, skal han varsle 
dem som ifølge registeret har registreringsplikt, jfr. § 4-2, om at foretaket kan bli 
slettet dersom det ikke innen en nærmere angitt frist fremkommer opplysninger 
som gjør det sannsynlig at foretaket fortsatt består. Dersom det ikke kommer svar 
innen fristen, skal tilsvarende varsel også kunngjøres i Brønnøysundregistrenes 
elektroniske kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest der 
foretaket ifølge registeret har sitt forretningskontor. Kunngjøringen i avisen skal 
gjengis i forkortet form med henvisning til den elektroniske 
kunngjøringspublikasjonen. Fremkommer det ikke opplysninger som nevnt i første 
punktum, skal foretaket slettes av registeret. 

XIV 

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.  
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