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Sensorveiledning JUR 5402- H-15 

Spørsmål 1 

Spørsmålet bør være enkelt: begge selskapene er ansvarlige etter § 151. For Norship følger dette 
direkte av ordlyden (.. pilot, tug or others ..).  Det eneste som her evt kunne tenkes var at slepet 
(Crest) ikke hadde noen reder i egentlig forstand (at det var tatt ut av varig drift e.l.), men det 
framgår klart av teksten at så ikke er tilfelle. For Shiptow er det likeledes klart at reder, som driver 
taubåttjeneste, her hefter for kapteinens feil. Kandidatene bør ikke la seg forvirre av at rederiene kan 
holdes solidarisk ansvarlig. 

Spørsmål 2 

Den litt snirklete formuleringsmåten er valgt for å unngå å framlegge for studenten et komplekst sett 
av P&I vilkår (feks Gard Rules) siden P&I ikke inngår i Planen for denne type skip. Poenget er altså å 
ikke lage komplikasjoner rundt det faktum at P&I dekker såfremt H&M ikke dekker, og å få fram at 
H&M-dekning trolig stiller seg forskjellig for de to rederier. Planens § 13-1 første ledd tilsier at 
dekning ikke foreligger for taubåtredereiet, Shiptow, idet det ikke er tale om «collision or striking by 
the ship» (Bulldog), jf også § 13-1 (a) som uttrykkelig unntar ansvar under slepeoperasjoner. Jf videre 
Falkanger/Bull s 513: «Begrunnelsen er klar: Slepning av andre fartøyer innebærer en reduksjon av 
det slepende skips bevegelsesfrihet og en tilsvarende økning av kollisjonsrisikoen.» - selv om det i vår 
sak ikke dreide seg om kollisjon men slepets støtning. Støtte for det samme kan kanskje utledes også 
av dekningsunntaket i  § 13-1 (h) (... the ship’s use of ... towing gear ..) men her er det nok tenkt på 
annet enn bruk av en taubåts slepeutstyr.  

For Norships del er det imidlertid ikke åpning for unntak fra H&M-dekning, jf § 13-1 første ledd: «... 
collision or striking by the ship ... or by tug used by the ship.» 

Spørsmål 3 

Her legges det opp til drøftelse av ulike relevante momenter relatert til bergelønnskrav. Et sentralt 
moment er: var Crest brakt i endelig sikkerhet? -  jf § 445, 1. Den gode kandidat vil kjenne til Sams, 
ND 1970.178 NH (Falkanger/Bull s 452) hvor det ikke fratok bergere krav på full bergelønn at siste del 
av slepet av havaristen til havn skjedde med annet skip, etter anmodning av havaristen, og bergerne 
ville ha kunnet foreta denne siste del av slepet selv. I vår sak ble imidlertid havaristen ikke brakt til 
endelig sikkerhet, noe som i utgangspunktet fratar enhver berger krav på bergelønn. Det som likevel 
kan volde tvil er sakens fakta hvorved Bulldog gjennopptok sitt opprinnelige slepeoppdrag etter at 
bergerne hadde brakt havaristen i (foreløpig) sikkerhet. Det ulykksalige slutthavari kan slik sett sies  
ikke å stå i sammenheng med bergingsoperasjon, som - som sådan - var vellykket ved at Crest ble 
overlatt Bulldog i beskyttet farvann. Tilfellet kan slik sett sammenlignes med at Crest opprinnelig 
seilte for egen maskin, grunnstøtte, ble trukket av av bergere, og så fortsatte for egen maskin, for så 
å totalhaverere senere under den planlagte seilas men urelatert til den forutgående grunnstøtning. 
Antakelig må utfra saken fakta dette siste resultat være det riktige, men det må være forsvarlig også 
å komme til det motsatte, dersom begrunnelsen er god. Falkanger/Bull s 449 (nederst) nevner slik 
sett: «Er skipet bare brakt i ly av skjærgården, vil det ikke foreligge definitiv bergning. Går skipet 
derfor tapt under den videre slepning til havn, har bergeren ikke krav på bergelønn.» - men forholdet 
i vår sak har altså en annen vri enn der tilsiktet.  
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Et annet moment gjelder reglene om beføyet forbud, §§ 443, 2 og 450, 2. Dette har igjen ulike 
underpunkter:  

a) når det i loven snakkes om beføyet forbud fra kaptein, er det tale om kaptein på havaristen, 
mens det i vår sak altså var kapteinen på slepebåten. Man er dermed utenfor lovens ordlyd, 
men betraktninger lar seg nok anlegge om at taubåt og slep i et slikt tilfelle må  identifiseres; 
at slepebåtens kaptein forsåvidt hadde kommando (også) over havaristen, som seilte som 
«dead ship», 

b) eventuelt kunne det vurderes hvorvidt kapteinen på slepebåten hadde en slags første 
bergers rett ved opprinnelig å ha havaristen under slep, og ved å oppholde seg stand-by da 
de to bergingsfartøyene ankom, og å erklære at den selv aktet å trekke havaristen av, 

c) uansett a) eller b) åpner faktum for spørsmål om bergernes inngripen var berettiget utfra 
faren for tilleggskader ved varslet økt vindstyrke, altså at det forbud som ble nedlagt ikke var 
«berettiget», jf § 450, 2. Bedømmelsen av dette er opplagt skjønnsmessig og ulike utfall må 
kunne godtas, jf også Falkanger/Bull s 451-52.   

Det kan trolig ikke forventes at kandidaten ser samtlig av disse momentene, men anførslene i 
oppgaven gir tilstrekkelig pekepinn til at de i hovedsak bør kunne plukkes opp. 

(Et interessant spørsmål som oppgaven ikke reiser er om bergeren, dersom bergingen var berettiget 
men man finner at havaristen ikke var brakt i endelig sikkerhet, ville kunne kreve erstatning av 
slepebåten for uaktsom forårsakelse av tapt bergelønn gjennom det senere totalhavari av slepet.) 

Spørsmål 4 

Svaret er at bergelønnskrav dekkes av kasko, jf Planens §§ 4-8, 4-9 og 4-11, jf Falkanger/Bull s 459. 
Svaret kommer imidlertid ikke veldig tydelig frem fra pensum, idet bergelønn er indirekte dekket 
gjennom felleshavariregler (selv  om det i realiteten er tale om rent bergelønnstilfelle, uten 
felleshavari), slik at det nok bør utvises romslighet hva gjelder presisjonsgrad i svarene. Forøvrig er 
det slik at «Special Compensation» ved miljøberging dekkes av P&I, jf feks Gard Rules 33, men det er 
ikke tale om noe slikt i oppgaven. 

 

Trond Solvang, desember 2015   

 


