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Sensorveiledning H-15, JUS 5401 

Innlednigsvis kan det være greit å fastslå at sjøl. kap. 13 kommer til anvendelse, ved at det er tale om 
internasjonal fart med lasting i Norge, § 252,2. I tillegg er partene opplyst å være norske, noe som 
kan spille inn ved spørsmål 4 (som kun skal besvares kortfattet). 

Spørsmål 1 

Oppgaven har lagt opp til drøftelse av sjødyktighetskrav når det, som her, kan være tvil om den 
svikten som fører til skade (underdimensjonert kabel) ligger innenfor senders eller transportørens 
ansvarsområde/funksjoner. Ulike svaralternativer kan tenkes:  

a) Erstatningskravet vinner ikke utfra momenter som: skaffing av egnet kabel hører under 
senders funksjonsområde (forsåvidt parallelt med temaer som fio eller senders emballering 
av gods), og sender tar aktive skritt for å «låne» kabel fra transportøren. I tillegg er det lagt 
opp til et mulig moment av aksept av risiko (samtykke) ved at kapteinen varsler om mulig 
underdimensjonering mens kabelen likevel tas i bruk; det nøyaktige forløp er ikke her 
skildret, slik at faktum lar seg bruke i ulike retninger. Den naturlige hjemmel vil i såfall være 
at skaden ikke skyldtes noen transportøren «svarer for», § 275,1. 

b) Erstatningskravet vinner fram: tross momentene over er det likefullt skipets utstyr som 
brukes, og ved at kabelen viser seg uegnet foreligger opprinnelig usjødyktighet, § 276,2. Det 
subjektive ansvarsmoment foreligger ved at kapteinen tross mistanke om 
underdimensjonering tok kabelen i bruk (og uten at faktum gir klare holdepunkter for aksept 
av risiko hos sender). Videre: selv om varmgang i kabelen ikke materialiserte seg før etter en 
stund er det klart at årsaken kan tilbakeføres til opprinnelig usjødyktighet, relatert til 
konteineren. 

c) Ansvarsdeling: det kan ligge an til at begge parter her var å bebreide. Som hjemmel for 
ansvarsdeling kan vises til § 275,3, men den passer etter sin ordlyd ikke helt; det er i vår sak 
ikke snakk om samvirkende årsaksfaktorer til selve skaden (dens omfang) men skylddeling på 
det forutgående  årsaksplan, jf skl. § 5-1. Det er ikke meningen at kandidatene skal kjenne til 
skl. § 5-1 men de beste vil ha fanget opp redegjørelsen i Falkanger/Bull s 274 hvor sjøl. § 
275,3 iht forarbeidene forutsettes supplert med skl.s regler. 

Alle alternativer er foråvidt forsvarlige selv om det mest nærliggende nok er alternativene b) eller c). 
Sentralt vil unsett være begrunnelsen, ikke resultatet.  I tillegg er det i faktum og anførsler lagt opp til 
mulig problematisering rundt brannunntak, § 276,1,2), herunder om brann omfatter røykutvikling 
(med rettspraksis henvist til i Falkanger/Bull s. 270), men utfra faktum vil uansett slikt mulig 
brannunntak være konsumert av tematikken rundt opprinnelig usjødyktighet.  

Spørsmål 2 

Det sentrale her er å få fram at ansvarsspørsmål relatert til annen last kan slå annerledes ut enn 
vurderingen under sprsml 1. Spørsmålet kan tenkes å fortone seg vanskelig, og det bør trolig utvises 
romslighet for hvordan det er valgt besvart, bla i hvilken grad man klarer å løsrive seg fra sin 
besvarelse på spørsml. 1. Som eksempel: er man i sprsml 1 kommet til alternativ b) over, er det liten 
forskjell i ansvarsvurderingen: var bruk av kabelen uaktsom relatert til varmgang og brannfare, vil slik 
fare opplagt kunne ramme også nærliggende gods. Videre: er man kommet til alternativ a), er det 
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sentralt at en form for aksept av risiko e.l. hva gjelder konteineren, ikke vil frata transportøren 
aktsomhetsansvar for annet gods. Og skulle man ha kommet til alternativ c), vil det dermed være 
fastslått uaktsomhet hos transportøren, og noen ansvarsdeling er ikke aktuelt overfor eier av annet 
skadet gods.  

Det er forøvrig i faktum lagt inn at sjokoladen var plassert der fra et tidligere havneanløp. Det forelå 
altså ikke opprinnelig usjødyktighet for sjokoladens del. Men likefullt vil ansvar i utgangspunktet 
foreligge dersom man finner at kapteinen handlet uaktsomt ved at stuingen av konteineren (og bruk 
av kabelen) utgjorde uaktsomhet relatert til sjokoladen; det var opplagt ikke tale om ansvarsfri 
nautisk feil; feilen knyttet seg til behandling av gods (stuing), jf eksemplet i Falkanger/Bull s 271-272. 
Imidlertid, for brannunntakets del vil det faktum at det ikke forelå opprinnelig usjødyktighet for 
sjokoladens del, spille inn. Finner man at røyk må likestilles med brann, noe rettspraksis gir et visst 
holdepunkt for (selv om den gjaldt glødning, ikke ren røyk, jf Falkanger/Bull s 270), vil 
ansvarsunntaket for brann få anvendelse, § 276,1,2). 

Spørsmål 3 

Også dette spørsmålet kan fortone seg vanskelig. Hovedpoenget vil være at kandidaten ser de 
rettsregler som kan være aktuelle ved transportørens mulige erstatningskrav mot sender, jf §§ 290 
og 291. Vurderingen vil her kunne avhenge av kandidatens vinkling av sprsm. 1, men uansett om man 
der kom til at sender har tapt sitt lasteskadekrav pga egen handlemåte, vil det ikke være noen 
automatikk i at et slikt forhold  utgjør ansvarsbetingende uaktsomhet ved erstatningskrav fra 
transportøren, jf § 291. Og vilkårene for objektivt ansvar for farlig gods basert på mangelfulle 
opplysinger om godsets skadevoldende egenskaper, § 292, er trolig ikke oppfylt utfra opplysningen 
om kapteinens mistanke om at kabelen var for tynn (underdimensjonert).  

Det bør ikke stilles strenge krav til grundighet av besvarelsen på dette punkt; temaet er ikke særlig 
godt belyst i pensum og heller ikke vektlagt under forelesninger. Det  sentrale vil være at kandidaten 
er kjent med de mulige ansvarshjemler og evner å knytte en viss drøftelse til sakens faktum. 

Spørsmål 4 

Her bes det kun om kortfattet besvarelse. Poenget er om kandidaten er i stand til å resonnere rundt 
spørsmålet: at mellom to lasteiere foreligger intet kontraktsforhold og at erstatningskrav i såfall må 
bygges på delikt. Det å skulle gå inn på norsk erstatningsrett i så måte ligger utenfor pensum og er 
selvsagt ikke forventet. Men selve det at deliktskrav kan tenkes, berøres i pensum, jf Falkanger/Bull s 
279, hvor det i vår sak reiste spørsmålet omtales i forbindelse med det beslektede: transportørens 
mulige erstatningskrav (for farlig gods) rettet mot andre enn hans kontraktspart/sender.  

 

Trond  Solvang, november 2015    
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