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FI
øyesterett avsa
12. desembe¡
dom i storkam-
mersak om at
kapitaliserings-
renten ved

beregningen av erstatningsbe-
løpet i en sak som g¡aldt
personskadeerstatning skal
nedsettes fra ten til fire
prosent. Like viktig er det at
Høyesterett ser realvekste¡rs
betydning for erstatningsbe-
regningen Det skal tas hensyn
til reallønnsvekstelì ved
lremti dige erstatningsutbe ta-
ìinger,

Ijommen vil få store
konsekveuser for erstatnings-
utbetalinger fremover. Bruk av
en lavere kapitali seringsrente
ved erstatningsberegûingen
medfører at erstatningsbeløpet
øker. Forutsettes en evig
tidshorisont vil erstatniÌBsbe-
ìøpene, ved en senkning av
¡enten f¡a fem prosent til fire
prosent, gjennomgående øke
med z5 prosent, Når man i
tiJl egg justerer for reallønns-
vekst vil erstatningsuthetalín-
gene i personskadeerstatnings-
saker dobles, før skatt.

Over lang tid hil det vært
fast høyesterettspraksis at man
ved diskotltering av fremflds-
tap ved beregning av erstatning
har anvendt en kapitaìiserings-
rente pá fem prosent Høyeste-
retts storkam me ravgiørelse
markerer et klart skille f¡a
hdligere praksrs ved at
rentesatsen nå settes ned til
fire prosent.

Grunnìaget for nedsettelsen
er at Høyestelett ser at det lkke
er ¡ealistisk at vanltge skade-
ìidte kìarer å oppnå en realav-
kastning på fem prosent på
en gmBserstatninBsbel øp som
utbetales. ollefondet opererer
på sin side med et realavkast-
ningskrav på ñre prosent på
sine plasseringer.

Til tross fo¡ denne åpenbare
bedringen i praksis, kan det
med rette stadig stilles
spørsmål ved om det er riktig å
forutsette at vanìige skadelidte
kan fo¡ventes å oppnå like god
avkastning på sine investerin-
Lersom Oljefondet Detkan
her bemerkes at Oljefondet
benytter seg av tildels avm-
serte iDvesteringsteknì kker, en
høy aksjeandel, investerer
svært store beløp og kan tiì late
set en svært ¡ang tidshorisont
på plasseringene sine

Det er ikke trolig at vanlige
skadelidte skal klare å ha en
ìike høy avkastning som
Oljefondet Vanìige skadelidte
vil nomaltikke ha sælskilt
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økte utbetatinger ved skade
En fersk dom iHøyesterett Þ.tyr mye høyere utbetalinger ved
erstatrung for tapt inntekt eller skade.

Dèt har sl(jedd en bedr¡ng il rentebruken äv Høyesterett.
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Du og famitien din har fått en bedre og mer riktig lorsikfing,skriver artikkelforfãtteren.

Forcikring
innsikt i finansmarkedets lu¡er
og vil ikke våge á ta en så høy
risiko som Oljefondet i realiteten
ha¡.

Det hører også med til
historien at oliefondet stãdig
ikÌe ha¡ nâdd avkastningsfor-
ventningen pá fire prosent, til
tross for at fondet har operert
over lengre tid. Den reelle
avkastningen siderì 1998 har
vært 3,6 prosent.

Tidìigere høyesteretts-
dommer har forutsatt at
skadel'idte fomtsettes å ta lite
risiko Det km i denne sammeD-
heng vises til dommer som
Noem (Rt-l 986-178) og Ølberg
(Rt-1993-1524). Skadeli dre skal
ikì<e lorutsettes å foreta investe-
ringer som det knytter seg noen
særìig risiko tiì, nen pìassere i en
blanding av bækinnskudd,
obligasjoner, aksjer, eiendom,
samt betjene gjetd de¡som dette
er fornuftig. StorkMmer-
avgjørelsen predikerer samnre
lave risiko, men ender likeveì
opp med en avkastnìngsforvent-
ning på fire prosent reelt. Det

foreligger en fraværende logtsk
kobìing mellom forutsetrringen
om at skadelidte forutsettes
å ta l'ite risiko når erstatnings
beløpet skaì verdisikres og
fowentningen om at skadelidte
skal kJare à oppnå fire prosent
realavkastning på erstatningsbe-
løpet.

Et sterkt pluss ved dommen
er at Høyesterett ser betydnin-
gen av reaìvekst og hvordan
denne påvirker erstatninBsbe-
re8,ningen. I Nolge ha¡ vì de siste
zo årene giennomgående hatt
relativt stabil reallønnsvekst. I
Þerioden 1993 Ul 2ot3 var
gjennomsni ttìig reallønrovekst
2,3 prGent ùlit Dette skal man
ta hensyn til ved erstatningsbe-
reEnngen.

lnkeìt sagt kan man si at
de¡som reallønnsveksten/
reaìve¡diveksten tilsvarer
realavkastningen, så vil den
reelle diskonteringssatsen ved
erstatningsberegningen være
nulI prosent l{øyesterett sier nå
klart i storkammeravgiøreìsen at
man skal ta henslm til realver-

divekstf eallønnsvekst i
erstatDjngsbereg]lingen, nren
da ved en forhøyelse og
justering av konstatert arlig
tap Settes årlig reallønnsvekst/
reaìverdi en dring for eksernpeì
l¡l 2,3 prosent (hoe som altså
tìlwa¡e¡ reallønnsveksten i
Norge meììom t993 og 2o13) og
kapitaliseringsren ten Lil fu e
prosent, vil den reelle diskon.
teringssatsen bli t,7 prosent.

Dette begymer å bli til å leve
med fol landets erstaùlings-
mottagele, og silnfunnet
forøwig Forutsetlìingen for at
det skal fungere er imidìertid at
alle erstatningsbeìøp blir
justert for sannsynlige realver-
diendringer/reallønnsendrin-
8ef.

Det har skjedd en bedring av
renlebruken av Høyesterett Du
ogfamilien din har fått en
bedre og mer riktig forsikring
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