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Jørn Johannessen Lyche – 13.05.2019 

Fondene skulle forvaltes aktivt ved at 

fondsforvaltere skulle plukke ut enkeltaksjer 

som hadde potensiale til å stige i verdi. Fra 

andelseiernes side ble det anført at DNBs 

fondsforvaltere i for stor grad hadde fulgt 

hovedindeksen ved Oslo Børs og i for liten 

grad aktivt plukket ut potensielle 

vinneraksjer. I Oslo tingrett ble DNB 

frifunnet, men Borgarting lagmannsretts tre 

dommere kom fram til at DNBs 

fondsforvaltere ikke hadde levert den 

innsatsen som andelseierne i fondet hadde 

krav på. Borgarting lagmannsrett har i 

dommen som ble avsagt onsdag den 

08.05.2019 dømt DNB til å betale hvert 

gruppemedlem 0,8 prosent av vedkommendes 

andel fra 2010 til 2014, samt et beløp 

tilsvarende den faktiske avkastningen 

andelseierne har tapt i denne perioden.  

 

Partene var for retten enige om at DNB skulle 

gjøre en innsats for å forvalte fondene mot en 

godtgjørelse på 1,8 % av kapitalen i fondene. 

Videre var partene enige om at fondene ikke  

 

 

var indeksfond. DNBs innsatsforpliktelse var 

dermed noe mer enn å etterligne 

sammensetningen av en bestemt aksjeindeks. 

Det nærmere innholdet i DNBs 

innsatsforpliktelse var det sentrale 

tvistetemaet i saken. Dette reiste for det første 

spørsmålet om hvordan en innsatsforpliktelse 

til å forvalte et aksjefond kan måles. 

Lagmannsretten fant liten veiledning i 

formelle rettskildefaktorer som lovverket. 

Spørsmålet måtte vurderes helt konkret. DNB 

mente at historisk avkastning over tid var det 

beste målet på innsats mens andelseierne 

mente at innsatsen skulle måles etter 

omfanget av avvikende posisjoner i 

aksjemarkedet, målt ved «active share» 

(øyeblikksbilder over hvor stor andel av 

aksjeporteføljen som avviker fra 

referanseindeksen) og «tracking error» (mål 

på svingningene til porteføljens aktive 

avkastning, definert ved standardavviket til 

differansen mellom fondets avkastning og 

avkastningen til referanseindeksen) i 

kombinasjon. Lagmannsretten kom etter en 

samlet vurdering fram til at «active share» og 

DNB må betale 345 millioner kroner til om lag 180 000 andelseiere i det som beskrives som 

norgeshistoriens største gruppesøksmål. I en tid da den forventede levealderen stiger velger stadig 

flere å benytte aksjefond som et instrument for pensjonssparing. Utfallet av denne saken må 

forventes å få betydning for en rekke nordmenn. 

Forbrukerrådet vant frem i gruppesøksmål mot DNB. Nå må DNB ut 

med millioner. 
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«tracking error» var gode mål på hvilken 

innsats som var prestert fra DNBs 

fondsforvaltere sin side. Til støtte for den 

konklusjonen la lagmannsretten blant annet 

vekt på vitneutsagnene til de sakkyndige 

vitnene Petter Bjerksund og Trond 

Døskeland, begge professorer ved Norges 

Handelshøyskole. Deres konklusjon var at 

meravkastningen (differansen mellom 

indeksens avkastning og fondets avkastning) 

ikke nødvendigvis er et godt mål på omfanget 

av forvaltningsinnsatsen. Vedvarende 

meravkastning over tid kan rett nok indikere 

aktiv forvaltning, men sier ikke uten videre 

noe om aktivitetsnivået. Det kan være høy 

grad av aktiv forvaltning og likevel liten mer- 

eller mindreavkastning. Årsaken er at 

veddemålene – de aksjehandlene som avviker 

fra indeksen – kan utligne hverandre. Gode 

veddemål kan spises opp av dårlige veddemål, 

og summen kan – uriktig – tilsi at det har vært 

liten innsats. Denne sammenhengen tilsa etter 

lagmannsrettens syn at resultatet av 

forvaltningen ikke nødvendigvis er noen god 

målestokk for innsatsen. For det andre oppsto 

spørsmålet om hvor stor innsats DNB hadde 

forpliktet seg til. Lagmannsretten tok 

utgangspunkt i den informasjonen som var 

gitt til investorene i vedtekter, 

nøkkelinformasjon og investorprospekt. Fordi 

det i denne saken var tale om masseavtaler 

ville en objektiv normalforståelse av 

informasjonen måtte tillegges stor vekt når 

retten skulle ta stilling til omfanget av DNBs 

forpliktelse. Fondets vedtekter var det 

avtaledokumentet som hadde høyest rang. Av 

vedtektene fremgikk det at: «Formålet for 

forvaltningen av fondet var å oppnå høyest 

mulig relativ avkastning». Etter en 

gjennomgang av investorinformasjonen kom 

lagmannsretten frem til at informasjonen 

reflekterte at sparing i fondet var forbundet 

med høy absolutt risiko og at 

investeringsmålet var å oppnå høyest mulig 

avkastning over tid blant annet gjennom 

forvalters egne analyser. Fondet skulle 

forvaltes slik at fondets sammensetning over 

tid avvek i ikke ubetydelig grad fra 

referanseindeksen (i dette tilfellet 

hovedindeksen ved Oslo børs). I denne 

sammenheng kom lagmannsretten med en 

uttalelse som må sies å ha rekkevidde utover 

nærværende sak: 

 

«Aktiv fondsforvaltning er en meget 

spesialisert tjeneste, som småinvestorer som 

DNB-fondet var rettet mot, normalt har svært 

begrensede muligheter for å etterprøve 

godheten av. Ved kjøp av høyt spesialiserte 

tjenester har kjøper en berettiget forventning 

om at oppdraget blir skjøttet faglig forsvarlig 

under lojal ivaretakelse av kundens interesser 

og i overensstemmelse med det som er vanlig 

for aktive fond, med mindre noe annet er 

avtalt.» 

  

Lagmannsretten viste til at DNBs ytelse måtte 

være i tråd med god forretningsskikk slik dette 

er definert i verdipapirfondloven § 2-15. 

Lagmannsretten uttalte at: «Ved vurderingen 

av om fondet har vært forvaltet i tråd med god 

forretningsskikk er prisen en viktig 

tolkingsfaktor». Det ble vist til at andelseierne 

i søksmålsperioden kunne ha valgt å spare i 

indeksfond eller aktivt forvaltede fond. 

Dersom de valgte DNBs indeksfond ville 

prisen være 0,3 % av fondets verdi, mens 

prisen var 1,8 %. For at produktet overhodet 

skulle ha noe for seg måtte innsatsen innrettes 

med sikte på høyere gjennomsnittlig 

meravkastning enn 1,5 %. Dette tilsa etter 

lagmannsrettens syn at målet om høyest mulig 

meravkastning sammenlignet med 

referanseindeksen gjennom egenanalyser, ga 

andelseierne berettiget grunn til å forvente 

både at det ble gjort analyser med tanke på 

konkrete veddemål og at analysene ble omsatt 

i konkrete veddemål i et ikke ubetydelig 

omfang. 



 

Advokatfirmaet Strandenæs AS MNA  | 
Postboks 1448 Vika, 0115 Oslo  |  Besøksadresse: Munkedamsveien 3 B, 0161 Oslo  |  Telefon: 22 83 25 00  |  E-post: post@strandenas.n 

 

Ut fra en samlet vurdering konkluderte 

Borgarting lagmannsrett med at forvaltningen 

av fondet hadde vært mangelfull. Det ble 

blant annet vist til at de sakkyndige vitnene 

Bjerksund og Døskeland hadde beregnet 

gjennomsnittlig «active share» og «tracking 

error» i søksmålsperioden til henholdsvis 

12,38 % og 1,39 %. Dette ble vurdert til å 

være svært lave tall sammenlignet med andre 

aktivt forvaltende fond. En analyse basert på 

tall fra investeringsselskapet Morningstar 

viste at ingen andre aktivt forvaltede fond lå 

under 20 % i «active share» og at bare ett 

annet fond hadde en «tracking error» på under 

2 %. DNBs konsernrevisjon anbefalte i 

halvårsrapporten for andre halvår 2013 at 

selskapet: «ser etter at det er en rimelig 

sammenheng mellom bruk av frihetsgrader i 

forvaltningen i de enkelte fond og kundens 

provisjonskostnader». Lagmannsretten fant at 

DNBs fondsforvaltere hadde utvist et lavere 

aktivitetsnivå enn det kundene måtte ha en 

berettiget grunn til å forvente ut fra vedtekter, 

nøkkelinformasjon, prospekt og størrelsen på 

forvaltningshonoraret. DNBs forvaltning 

hadde vært i strid med god forretningsskikk 

etter verdipapirfondloven § 2-15. 

 

Etter en samlet vurdering kom lagmannsretten 

frem til at fondsforvalternes manglende 

innsats mest sannsynlig hadde gitt ytelsen en 

redusert markedsverdi. Dette måtte gi 

andelseierne en rett til prisavslag. DNBs 

indeksfond som skulle gjenspeile 

hovedindeksen ved Oslo børs var priset til 0,3 

%. Dette fondet var forvaltet helt passivt uten 

at noen veddemål var inngått. Forvalterne i 

nærværende sak hadde gjort en viss innsats, 

men ikke så stor innsats som lagmannsretten 

mente at de var forpliktet til. Etter en konkret 

vurdering fant lagmannsretten at riktig pris på 

DNBs tjeneste var 1 % av fondets verdi og 

ikke de 1,8 % av fondets verdi som 

andelseierne hadde betalt for tjenesten. 

Dermed måtte prisavslaget fastsettes til 0,8 % 

av fondets verdi i den aktuelle perioden. 

 

Videre ble andelseierne tilkjent erstatning for 

det tapet de hadde lidt ved at DNB hadde fått 

en utilsiktet kreditt på 0,8 % av fondets verdi i 

søksmålsperioden. DNB hadde bestridt ansvar 

under henvisning til at det uansett bare kunne 

være grunnlag for å bebreide dem for passiv 

forvaltning. Prisen kunne de ikke bebreides 

for. Mot den bakgrunn forsøkte DNB å anføre 

at det ikke var noen årsakssammenheng 

mellom ansvarsgrunnlaget og tapet. 

Anførselen ble ikke tatt til følge. 

Lagmannsretten viste til at innsatsen og prisen 

henger så nøye sammen at forvaltningsytelsen 

ikke kunne skilles ut som en selvstendig 

virkende faktor; forvaltningen ville ikke vært 

mangelfull dersom prisen hadde vært lavere. 

Dermed var det tilstrekkelig 

årsakssammenheng mellom 

ansvarsgrunnlaget og det tapet som hadde 

oppstått på andelseiernes hånd ved at DNB 

hadde blitt tilført en utilsiktet kreditt. Det ble 

vist til at DNB urettmessig hadde disponert 

over svært store beløp – et tresifret antall 

millioner – over en 5-årsperiode. Etter en 

samlet vurdering fant lagmannsretten det lite 

rimelig om selskapet skulle kunne gjøre det 

på andelseiernes bekostning uten å yte noen 

form for kompensasjon. Andelseierne burde 

stilles som om prisavslaget hadde vært 

disponibelt da retten til prisavslag oppsto, og 

dette oppnådde man ved å gi de 

avsavnskompensasjon. Lagmannsretten kom 

fram til at DNB plikter å betale hvert 

gruppemedlem et beløp tilsvarende den 

avkastningen han eller hun har tapt i perioden 

1. januar 2010 til 31. desember 2014 ved 

urettmessig belastning av et beløp tilsvarende 

prisavslaget. 
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Med det resultat lagmannsretten kom fram til 

hadde andelseierne vunnet saken i det 

vesentlige. Dermed hadde de krav på å få 

erstattet sine nødvendige sakskostnader av 

DNB. Totalt sett beløp sakskostnadene seg til 

ca. 14,2 millioner kroner for tingretten og for 

lagmannsretten. 

 

DNB vurderer nå hvorvidt saken skal ankes til 

Høyesterett. At passivt forvaltede aksjefond 

markedsføres og selges som aktivt forvaltede 

fond synes ikke å være unikt for denne saken. 

Lagmannsretten viste i dommen til at både 

tilsynsmyndigheter nasjonalt og på EU-nivå 

har hatt fokus på problemet med såkalte 

skapindeksfond. Skapindeksfond er fond som 

utgir seg for å være aktivt forvaltede, men 

som reelt leverer mindre arbeidskrevende 

indeksnære fond. EUs finanstilsyn ESMA 

(European Securities and Markets Authority) 

har i en uttalelse 2. februar 2016 

(ESMA/2016/165) redegjort for undersøkelser 

og gitt råd, som skal gjøre det mulig å 

avdekke om et fond som utgir seg for å være 

aktivt forvaltet, i realiteten er indeksnært 

forvaltet. Kriteriene «active share» og 

«tracking error» inngår her som relevante 

momenter. 
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