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Hjemmel til forskrift for rente, høringsuttalelse 

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre skadeerstatningsloven § 3-9 slik at det gis en egen 

lovhjemmel til å fastsette kapitaliseringsrente ved personskadeoppgjør i forskrift. 

 

Høyesterett har behandlet rentespørsmålet ved flere anledninger. Selv om Høyesterett selv har lagt til grunn 

at renten skal kompensere for inflasjon, ser vi likevel at Høyesterett har famlet litt i rentebegrepene. 

Tydeligst fremkommer dette i uttalelser som at skadelidte skal ha «rimelig mulighet til å sikre seg mot fall i 

pengeverdien» (Ølberg) og at man ikke kan se at det ikke «vil være noe vunnet ved å bygge på begrepet 

realrente» (Noem).  

 

Det å fastsette en forventet realavkastning på en gitt portefølje fremover i tid, er selvsagt vanskelig. 

Imidlertid er det å anslå størrelsen på fremtidige økonomiske parametere selve oppgaven ved fastsettelse av 

erstatninger. Slik sett skiller ikke rentespørsmålet seg fra andre skjønnsmessige størrelser. Likevel er det 

viktig å erkjenne at domstolene har slitt med rentefastsettelsen. En av årsakene til dette har nok også vært 

at realrentebegrepet ofte har syntes nokså fjernt og teoretisk i perioder der den nominelle bankrenten, som 

man vesentlig lettere kan observere, har vært svært høy. 

 

NORSKOG synes det er et godt forslag å gi hjemmel for å fastsette renten ved forskrift. For å unngå 

fremtidige tolkninger av hvordan erstatninger skal beregnes og hvilket rentebegrep man skal forholde seg 

til, er det viktig at det det fremgår av lovteksten at det er en realrente som skal fastsettes. 

 

NORSKOG støtter derfor forslaget om å endre skadeerstatningsloven § 3-9 slik at det gis en egen 

lovhjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved personskadeoppgjør i forskrift. 
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