
Veiledning for kapitalendring 
 
Hvis en stiftelse endrer det beløpet som grunnkapitalen er oppført med i vedtektene, regnes det som 
en vedtektsendring. De ordinære reglene for vedtektsendringer gjelder likevel ikke for 
kapitalendringer, jf. stiftelsesloven § 45 tredje ledd bokstav a. I stedet gjelder særreglene i §§ 16 og 
17. Etter første ledd i særreglene er det en begrensing i styrets adgang til å øke eller redusere 
grunnkapitalen. 

Kapitalforhøyelse  
Lovtekst: Se stiftelsesloven § 16 første, andre og tredje ledd  
En kapitalforhøyelse kan skje på to måter:  

1) Annen egenkapital overføres til grunnkapitalen. 

2) Eiendeler som stiftelsen blir tilført etter opprettelsen ved testament, gave eller annen ensidig 
disposisjon, legges til grunnkapitalen. Dette gjelder likevel ikke hvis noe annet er bestemt eller 
klart forutsatt av den som har overført eiendelene.  

 
Kapitalforhøyelsen meldes til Stiftelsestilsynet. Fristen er seks uker etter vedtaket i styret, jf. 
stiftelsesloven § 16 tredje ledd  
 
Vedlegg:  

1. Kopi av styreprotokoll som viser styrevedtaket.  
2. Nye vedtekter (hvor den endrede grunnkapital inntas). 
3. Kopi av revisorerklæring om at hele grunnkapitalen er stilt til rådighet for stiftelsen, jf. 

stiftelsesloven § 12 første ledd bokstav c og d (NB: gjelder kun dersom stiftelsen er tilført 
midler etter opprettelsen, jf. pkt.2 over). 

 

Kapitalnedsettelse  
Lovtekst: Se stiftelsesloven § 17 første, andre, tredje og fjerde ledd  
Ved kapitalnedsettelse kan beløpet brukes til to formål:  

1) Dekning av tap som ikke kan dekkes på andre måter (stiftelsen har hatt underskudd og har 
derfor «udekket tap» i balansen).  

2) Overføring til annen egenkapital.  
 
Dersom stiftelsen har vedtektsfestet at grunnkapitalen er bundet, må styret begrunne hvorfor det er 
behov for kapitalnedsettelse. For de fleste tilfeller kan en i slike tilfeller ikke bruke de forenklede 
reglene om kapitalnedsettelse i § 17, men må følge reglene i stiftelseslovens kapittel 6 om omdanning 
(som inkluderer vedtektsendring).  
 
Kapitalnedsettelsen meldes til Stiftelsestilsynet. Fristen er seks uker etter vedtaket i styret, jf. 
stiftelsesloven § 12 tredje ledd  
 
Vedlegg:  

1) Kopi av styreprotokoll som viser styrevedtaket.  
2) Nye vedtekter (hvor den endrede grunnkapital inntas). 
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