
Besl. O. nr. 25
Jf. Innst. O. nr. 16 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 7 (2001-2002)

År 2001 den 13. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringar i aksjelovgivinga m.m.

I

I lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i
forvaltningssaker (forvaltningsloven) skal § 18 fjer-
de ledd lyde:

Annet ledd gjelder ikke saksframlegg med ved-
legg som blir gitt til et kommunalt eller fylkeskommu-
nalt folkevalgt organ.

II

I lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av for-
dringer skal § 21 nr. 3 tredje punktum lyde:

Nr. 2 tredje punktum gjelder tilsvarende.

III

I lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes
dekningsrett (dekningsloven) skal § 1-3 andre ledd
nytt andre punktum lyde:

Fristdagen ved avvikling etter konkurslovens og
dekningslovens regler av aksjeselskaper i medhold av
aksjeloven § 16-14, jf. § 16-18, og av allmennaksjesel-
skaper etter allmennaksjeloven § 16-14, jf. § 16-18, er
dagen da skifteretten traff kjennelse om å overta an-
svaret for avviklingen.

IV

I lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler
vert det gjort følgjande endringar:

I § 8-2 skal paragrafoverskrifta lyde:

§ 8-2 (fastsetting og utbetaling av erstatning)

§ 8-2 nytt tredje ledd skal lyde:

Kongen kan i forskrift gi regler om saksbehand-
lingen og kostnadsfordelingen ved taksering av skade
i forbindelse med skadeoppgjør.

V

I lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (ak-
sjeloven) vert det gjort følgjande endringar:

§ 1-4 første ledd skal lyde:

(1) Følgende regler om morselskap gjelder også
når morselskapet er allmennaksjeselskap: § 3-9, § 6-5,
§ 6-16 første ledd, § 8-5, §§ 8-7 til 8-10 og § 9-8.

§ 1-4 andre ledd første punktum skal lyde:

Følgende regler om datterselskap gjelder også for
datterselskap med utenlandsk morselskap: § 4-26, § 6-
16 første ledd, § 8-7 første og annet ledd, §§ 8-8 til 8-
10, § 9-1 første ledd og § 9-8.

§ 1-4 andre ledd tredje punktum skal lyde:

Reglene i §§ 4-26 og 6-16 gjelder ikke for uten-
landsk datterselskap.

§ 2-8 andre ledd nye fjerde og femte punktum skal ly-
de:

Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om
kravet til åpningsbalanse. I forskriften kan det gjøres
unntak fra reglene i første til tredje punktum.

§ 12-2 andre ledd første punktum skal lyde:

Beslutning som nevnt i § 12-1 første ledd nr 2 el-
ler 3 kan ikke gjelde større beløp enn at det etter ned-
settingen er full dekning for den gjenværende aksjeka-
pitalen og selskapets bundne egenkapital etter § 8-1
første ledd.

§ 14-10 nytt andre punktum skal lyde:

§ 13-22 gjelder likevel slik at hvis det er flere
overtakende selskaper som deltar i fisjonen, er et
overtakende selskap ikke ansvarlig for forpliktelser
som er pådratt av andre overtakende selskaper.



2 Besl. O. nr. 25 – 2001-2002
§ 15-1 andre ledd andre punktum skal lyde:

Allmennaksjelovens regler om redegjørelse i § 2-
6 og åpningsbalanse i § 2-8 gjelder tilsvarende, likevel
slik at åpningsbalansen med revisors erklæring tid-
ligst skal være datert åtte uker før generalforsamlin-
gens beslutning.

VI

I lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselska-
per (allmennaksjeloven) vert det gjort følgjande end-
ringar:

§ 1-4 første ledd skal lyde:

(1) Følgende regler om morselskap gjelder også
når morselskapet er aksjeselskap: § 3-9, § 6-5, § 6-16
første ledd, § 6-35 femte ledd, § 8-5, §§ 8-7 til 8-10 og
§ 9-8.

§ 1-4 andre ledd første punktum skal lyde:

Følgende regler om datterselskap gjelder også for
datterselskap med utenlandsk morselskap: § 4-25, § 6-
16 første ledd, § 8-7 første og annet ledd, §§ 8-8 til 8-
10, § 9-1 første ledd og § 9-8.

§ 1-4 andre ledd tredje punktum skal lyde:

Reglene i §§ 4-25 og 6-16 gjelder ikke for uten-
landsk datterselskap.

§ 2-8 andre ledd nye fjerde og femte punktum skal ly-
de:

Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om
kravet til åpningsbalanse. I forskriften kan det gjøres
unntak fra reglene i første til tredje punktum.

§ 12-2 andre ledd første punktum skal lyde:

Beslutning som nevnt i § 12-1 første ledd nr 2 eller
3, kan ikke gjelde større beløp enn at det etter nedset-
tingen er full dekning for den gjenværende aksjekapi-
talen og selskapets bundne egenkapital etter § 8-1 før-
ste ledd.

§ 13-8 nr. 3 tredje punktum skal lyde:

Kongen kan ved forskrift fastsette unntak fra og gi
nærmere regler om kravet til mellombalanser, og kan
fastsette andre krav til revisjon av mellombalanser
enn det som følger av annet punktum.

§ 14-10 nytt andre punktum skal lyde:

§ 13-23 gjelder likevel slik at hvis det er flere
overtakende selskaper som deltar i fisjonen, er et
overtakende selskap ikke ansvarlig for forpliktelser
som er pådratt av andre overtakende selskaper.

VII

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset. Kongen kan
setje i verk dei einskilde føresegnene til ulik tid. End-
ringane i del I, II og IV gjeld likevel straks.

Geir-Kjetil Hansen Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær
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