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Oppgave 1 (alle spørsmål skal besvares) 

I november 2005 fraktet MS Inger diverse varer fra Bodø til Kirkenes. Inger var eiet av 

rederiet Finger, og var under et Gencon reisecerteparti med Longyear. Certepartiet 

inneholdt en FIO klausul. Blant varene om bord var et parti matvarer, som var stablet på i alt 

15 paller. Longyear hadde inngått transportavtale med eieren av matvarene, Kirkos, og 

hadde utstedt sjøfraktbrev for varepartiet. Lastingen i Bodø ble foretatt av Longyears folk, 

med kapteinen til stede. 

 

Under seilasen langs Finnmarkskysten møtte Inger sterk vind og høy sjø. Skipet var utsatt for 

kraftig slingring og stamping, og fikk også krengning på over 30 grader på det verste. Været 

var vesentlig dårligere enn det som var å vente ut fra værmeldingen, men var samtidig ikke 

annerledes enn det man ofte har i dette området på denne tiden av året. 

 

I skipets øvre lasterom var det flere store tønner med hydraulikkolje. De var plassert i 

stålkurver, tre kurver i høyden. Kurvene forskjøv seg i det kraftige været, og en del av 

tønnene sprang lekk. Innholdet rant ut og ned på lasten i nedre lasterom, som bl.a. besto av 

matvarene til Kirkos. Matvarene på 5 av pallene var så tilgriset med hydraulikkolje at de 

måtte destrueres som totalskadet. Matvarene var forsikret hos forsikringsselskapet ForSiktig 

AS.  

 

ForSiktig AS erstattet Kirkos’ tap under vareforsikringen med NOK 500.000, og reiste krav på 

beløpet fra Longyear og Finger. Begge anså seg imidlertid ansvarsfri.  

 

ForSiktig gjorde gjeldende at skipet ikke var forsvarlig stuet, hensett til årstid og fartsområde, 

og at skipet derfor ikke var sjødyktig ved avgang Bodø. Stålkurvene burde ha vært sikret, slik 

at de ikke kunne forskyve seg, og de skulle heller ikke ha vært stablet tre i høyden. At 

stuingen ikke var forsvarlig, burde både Longyears folk og kapteinen ha forstått.  

 

Longyear og Finger mente at skaden skyldtes det dårlige været og at de derfor ikke kunne 

være ansvarlige. Stålkurvene som tønnene var plassert i, brukes over hele verden nettopp på 

den måten som her var gjort. De var ment å skulle stables og var ikke merket med noen form 

for stablingsbegrensning. Når stuingen av dem ville ha tålt en normalpåkjenning godt, måtte 

Longyear og Finger høres med at stuingen var forsvarlig, og at skipet var sjødyktig.  

 

Finger mente også at det eventuelt var Longyear og ikke Finger som var ansvarlig for skaden, 

fordi avtalen om transport av godset var inngått mellom Kirkos og Longyear, og fordi det var 

Longyears folk som hadde forestått stuingen. 

Spørsmål 1:  



Redegjør for de reglene som vil avgjøre om Longyear er ansvarlig overfor ForSiktig AS for de 

skadede matvarene, og hvorledes du mener den konkrete tvisten bør løses. 

Spørsmål 2:  

Redegjør for de reglene som vil avgjøre om Finger er ansvarlig overfor ForSiktig AS for de 

skadede matvarene, og hvorledes du mener den konkrete tvisten bør løses. 

 

På hver av de 15 pallene med matvarer var det stablet mellom 15 og 20 enheter. Vekten av 

varene på den enkelte pall varierte betydelig, fra 100 kg opp til 500 kg. Vekten av den 

enkelte enhet på pallene varierte også betydelig, fra 10 kg opp til 200 kg. Det oppsto 

uenighet om Longyear og Finger hadde rett til å begrense sitt eventuelle ansvar for de 

totalskadede varene på de 5 pallene, og hvorledes begrensningen i tilfelle skulle skje. 

Spørsmål 3:  

Redegjør for de reglene som vil avgjøre om og i tilfelle i hvilken utstrekning Longyear og 

Finger kan begrense sitt ansvar i et slikt tilfelle.  

 

For det tilfelle at Finger ble ansvarlig overfor ForSiktig, krevde det regress av Longyear, under 

henvisning til at det ikke hadde ansvar under certepartiet for den oppståtte totalskaden på 

deler av partiet med matvarer. Longyear hevdet for sin del at Finger ville ha vært ansvarlig 

for den oppståtte skaden også under certepartiet. Uansett kunne ikke certepartiets regler 

løse konflikten i et tilfelle som dette. 

Spørsmål 4:  

Hvis vi forutsetter at Finger kan gjøres ansvarlig overfor ForSiktig for totalskaden på deler av 

partiet med matvarer, vil Finger i så fall ha rett til å gjøre regresskrav gjeldende mot 

Longyear i henhold til lov eller certepartiets bestemmelser? 

Oppgave 2 (alle spørsmål skal besvares kort) 

Spørsmål 1:   

Hva forstår vi med kanalisering av ansvar? Har vi eksempler i sjøloven på slik kanalisering? 

Spørsmål 2:  

Hva er SCOPIC klausulen og hva innebærer den? 

Spørsmål 3:  

Hvilke mangelsbeføyelser har bestilleren under Standard Form Shipbuilding Contract 2000? 

Spørsmål 4:  

Hva er de karakteristiske trekkene ved et bare boat-certeparti? Har sjøloven regler om slike 

certepartier? 

 


