
1 
 

JUS5402 VÅR 2016 

 

Spørsmål 1 

Spørsmålet sikter mot hva som er delvis uavklart i norsk rett, nemlig grensegangen mellom de ulike 

regelsett som gjelder sammenstøt. I korte trekk er det slik: 

 

Ved skipskollisjon er det skyldansvar, jf. kap. 8, og rettspraksis har anvendt skyldregelen også 

hvor sammenstøt skjer mot annet skip som ligger fortøyd ved kai, se ND 1971.36 Marna 

Hepsø (hvor ansvar riktignok ikke ble pålagt pga ingen skyld utvist) og  Falkanger/Bull Sjørett 

7. utg. s 204 og 148. Det er for øvrig ikke avklart om skyldregelen i kap. 8 i ett og alt følger 

prinsipalansvaret i § 151 (jf nedenfor).  

 

Ved sammenstøt mot landfast gjenstand - bro i ND 1921.401 Neptun og kai i ND 1952.320 

Sokrates - er det etablert objektivt ansvar for teknisk svikt i tråd med det ulovfestede ansvar 

for farlig bedrift, Falkanger/Bull s 214 og 148.  

 

For personskade er det tilsvarende etablert objektivt ansvar for farlig bedrift, men da utover 

tilfeller av teknisk svikt, ND 1969.389 Ladogales (skade på landbasert lastearbeider ved 

steilene bommer) og Falkanger/Bull s 148. Det må imidlertid antas at dersom personskade 

skjer i forbindelse med kollisjon og den skadede er mannskap på ett av de kolliderende skip, 

gjelder skyldansvar, jf. § 161,3 og Falkanger/Bull s 208. 

 

Det kan da spørres hva situasjonen er dersom sammenstøt skjer i kombinasjon: fortøyd skip treffes 

samtidig som kaianlegg ødelegges og det oppstår personskade. Det kan synes rart dersom en og 

samme hendelse skal gi ulike skadelidte ulik posisjon avhengig av ansvarsgrunnlag, f.eks. slik at ved 

teknisk svikt gis kaieier erstatning men ikke det pårente skip og at personskader behandles ulikt 

avhengig av hvor den skadede befant seg; ombord på det pårente skip eller på land. Det er altså disse 

ting oppgaven sikter mot. Tematikken er ikke særlig utbrodert i læreboken, men de ulike 

utgangspunkter er klart skissert, og med henvisning til rettspraksis. Det sentrale må være om 

kandidaten kjenner de ulike utgangspunkter og derved ser problemstillingen, og evner å resonnere 

fornuftig rundt temaet.  

 

En riktig løsning er trolig å anvende skyldansvar for skade på Ronja og mannskapsmedlemmet der, 

mens det åpnes for objektivt ansvar for kaiskaden. Et kompliserende element her er at Nordkyn ikke 

treffer kaien direkte, men indirekte gjennom først å treffe Ronja. Trolig må dette bli å likestille med at 

kaien var truffet direkte; fra skadelidte (kaieier) vil det fremstå som vilkårlig om kaien er ødelagt på 

den ene eller annen måte, og rettspraksis åpner som nevnt for at slik tingsskade følger reglene om 

objektivt ansvar (ved teknisk svikt).  

 

Et tilleggsspørsmål dreier seg om skyldansvar (prinsipalansvar) og det faktum at årsaken til teknisk 

svikt var forutgående feil hos girsystemleverandøren. Dette er i seg selv et vanskelig spørsmål som 

ikke er særlig utbrodert i pensumboken. Visse holdepunkter er det likevel for at feil hos slik 

utstyrsleverandør ikke ses som feil begått i «skipets tjeneste» i § 151,  se Falkanger/Bull s 159 (med 

kriteriet: om arbeidet er «typisk for rederivirksomhet», se også s 160 om forholdet til 

kontraksansvaret) og Vibe Ulfbecks pensumartikkel, Maritime product liability, SIMPLY 2006, s 70 

(hvor det forutsettes at ihvertfall byggeverkstedets feil ikke kan ses som folk i «skipets tjeneste» etter 

§ 151). Det er videre grunn til å tro at medhjelperaspektet (identifikasjonen) ikke strekker seg lengre 

under skyldkravet i kollisjonsreglene enn etter § 151. I rettspraksis knyttet til kollisjon ved teknisk 
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svikt er det riktignok reist spørsmål om den tekniske svikt kan tilbakeføres til skyld i form av rederiets 

manglende vedlikehold (premissuttalelser i ND 1971.36 Marna Hepsø; riktignok ikke inntatt i det 

siterte fra dommen i Falkanger/Bull s 204), men besvares dette benektende, har man ikke gått videre 

og spurt etter skyld hos ekstern utstyrsleverandør etc.  

 

Ulike svaralternativ må altså anses forsvarlig under spørsmål 1, men det mest plausible er nok å 

betinge skyld overfor Navigare og Lars Holm, og herunder at skyldgrunnlag ikke foreligger ved at 

prinsipalansvaret ikke strekker seg til utstyrsleverandørens feil, mens det trolig foreligger ansvar 

overfor kaieier på objektivt grunnlag. Spørsmålet er tildels vanskelig og romslighet bør derfor utvises 

ved bedømmelsen. 

 

Spørsmål 2 

Spørsmålet må anses som enkelt idet det ikke krever annet enn at man kjenner til og kan bruke §§ 172, 

175 og 176. Svaret er at personskaden dekkes fullt ut siden det langt understiger begrensningen etter § 

175,2). De øvrige krav må konkurrere innenfor grensen i § 175,3), som er SDR 1 mill i lovsamlingen 

av 2013 (som brukes av LLM-studentene) eller SDR 1,510 mill i nåværende lov - dvs. Navigares krav 

utgjør 75% (15/20) av det totale krav på kr. 20 mill., mens Lilleviks krav utgjør 25% (5/20). Navigare 

får altså dekket kr. 7.5 mill. og Lillevik kr. 2.5 mill. (etter 2013-lovens begrensning).  

 

Det kan for tingsskadens del problematiseres om det i aken dreier seg om en eller to hendelser, noe 

som opplagt vil innvirke på dividendeberegningen. Iht rettspraksis - ND 1971.199 Esbern Snare, ND 

1984.129 Tønsnes, ND 1987.160 Ny Dolsøy, jf Falkanger/Bull s 175 - må det nok antas at det her 

dreier seg om en hendelse, ettersom det er en og samme påkjørsel som leder til all skade. Omtalen i 

pensum av ND 1971.199 kan imidlertid lede til en viss tvil, og det må anses som en styrke om 

kandidaten overhode problematiserer temaet. 

 

Spørsmål 3 

Første del av spørsmålet bør være enkelt så sant man kjenner regler og unntak for det objektive ansvar, 

jf. §§ 183,1, jf. 191 og unntaksregelen i henhold til §§ 184, jf. 192. Det er altså ikke ansvarsbefriende 

om man uforskyldt har forårsaket oljesøl; unntaket i § 192 b som betinger forsett får her ikke 

anvendelse.  

 

Spørsmålets andre del sikter mot om riktig lovandelse er §§172, 175 eller §§172a, 175a - jf §185,2. 

Grensegangen her lite omtalt i pensum, men forutsetnigen synes å være at §§172a, 175a kommer til 

anvendelse ved all bunkersoljesøl, jf Falkanger/Bull s 195 med forarbeidssitater. Etter bestemmelsenes 

ordlyd er slik løsning ikke selvsagt: Etter §172,1 vil det være tale om krav «i anledning av» 

tingsskade, mens §172a taler om tilfeller av «heving, fjerning, ødeleggelse .. av et skip som er sunket,  

strandet, forlatt eller blitt vrak ...», noe som ikke treffer helt siden det sies uttrykkelig i oppgaveteksten 

at Ronja forble flytende. Uansett: de som har fanget opp omtalen i pensum og havner på §172a må 

opplagt få pluss for det. Forøvrig er pensumhenvisningen såvidt bortgjemt at også de motsatte resultat 

må være forsvarlig, gitt en fornuftig  resonnering  rundt bestemmelsenes ordlyd. Det praktiske poeng 

ved å havne på det ene eller annet er at begrensningsbeløpene er forskjellige, jf §175, 3) og §175a, 1. 

 

Det tilføyes at oppgaven er lagt opp til at det dreier seg om bunkersoljesøl, siden oljen rant ut av 

Ronjas bunkerstanker. Men siden det ikke sies noe om hvorvidt Ronja er et tørrlasteskip eller tankskip, 

kan denne taushet åpne for alternativet at det dreier seg om oljesøl etter sjøl. kap. II, jf §191, 3. Igjen: 

oppgaven legger egentlig ikke opp til slik alternativ drøftelse, men kandidater som påpeker muligheten 

og viser hva forskjellen i de to alternativer innebærer, må opplagt få pluss for det.  
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Spørsmål 4 

Også dette spørsmålet bør være relativt kurant. Kystfrakts regressansvar reguleres av §§ 185,1, jf 

193,2 i.f. Siden oppgaven her forutsetter skyldansvar (uaksom navigering) på Kystfrakts side, 

foreligger regressansvar. 

 

Ved spørsmålet om begrensningsrett ville her den samme diskusjon kunne oppstått som under 

spørsmål 3 men dette er i oppgaven løst ved  at Nordkyn er opplyst å være på 300 tonn, slik at § 172 

får  anvendelse, jf §§ 172,3,  jf 172a, 1.  

 

Regresskravet for oljesøl blir altså å konkurrere med de øvrige krav på henholdsvis kr. 15 mill. og kr. 

5 mill. (jf spørsmål 2). Avhengig av hva man er kommet til for oljesølskravets størrelse etter 

begrensning under spørsmål 3, kommer altså regresskravet ut med 33,3 % (10/30) av det totale krav på 

kr. 30 mill., dvs. kr. 3,33 mill. av begrensningsbeløpet på kr. 10 mill. (gitt at 2013-loven anvendes), 

eller 66.6% (20/30), kr. 6,66 mill. av begrensningsbeløpet på kr 10 mill. (gitt at 2013-loven anvendes). 

 

(Et poeng ved spørsmål 3 og 4 er for øvrig å vise at Lillevik kom opplagt bedre ut ved å kreve 

Navigare snarere enn å reise direktekrav mot Kystfrakt, noe de kunne ha valgt etter vanlige 

deliktregler. Tilsvarende kommer altså Navigare dårligere ut; riktignok ville Navigare fått en noe 

mindre «dividende» hos Kystfrakt dersom Lillevik hadde reist opprenskningskravet mot Kystfrakt, 

men slikt «dividendetap» hadde vært mindre enn hva Navigare nå må svare i erstatning til Lillevik. 

Konstellasjonen kunne imidlertid vært enda mer aksentuert; dersom Ronjas tonnasje hadde vært større 

ville Lillevik fått desto mer uttelling ved å kreve Navigare, mens regresskravet ville blitt «avskallet» 

mot et regressansvarlig skip med lavere tonnasje. Dette siste er kun ment som en refleksjon; det utgjør 

ingen del av spørsmål 4.)  

 

Trond Solvang / mai 2016  

 


