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Oppgave 1 

Etter en kollisjon mellom m/s Anne og m/s Bente brøt det ut brann om bord i Bente. De direkte 

kollisjonsskadene ble vurdert til NOK 8 mill., mens skadene som følge av brannen ble vurdert til NOK 10 

mill. Brannen på Bente ble slukket av bergningsbåten Cecilie, som også slepte Bente til sikker havn etterpå. 

Cecilie krevde bergelønn, og mente i den forbindelse at det var Bentes verdi før kollisjonen og brannen som 

måtte legges til grunn ved beregningen.  

Spørsmål 1: Skal det ved beregningen av bergelønnen tas utgangspunkt i Bentes verdi før kollisjonen og 

brannen eller en annen verdi? 

Eierne av Cecilie og Bente ble senere enige om at bergelønnen kunne settes til NOK 3 mill. Bente var 

kaskoforsikret for NOK 25 mill., som også utgjorde skipets verdi da forsikringen ble tegnet. Bentes eier fant 

det uhensiktsmessig å reparere skipet og krevde totaltapserstatning av sin kaskoassurandør. 

Spørsmål 2: Har Bentes eier krav på totaltapserstatning for Bente av kaskoassurandøren? 

Bentes kaskoassurandør gjorde gjeldende at såfremt Bentes eier hadde krav på totaltapserstatning, kunne 

han ikke i tillegg kreve dekning av kaskoassurandøren for den bergelønnen han hadde betalt til Cecilies 

eier. 

Spørsmål 3: Kan Bentes eier, i tillegg til en eventuell totaltapserstatning, kreve sine bergelønnsutgifter 

dekket av kaskoassurandøren? 

Eierne av Anne og Bente var enige om at begge skipene hadde feilnavigert, og at de hadde like stor skyld i 

kollisjonen. Ved kollisjonen oppsto det skade på Annes last. Lasteieren krevde erstatning for sitt fulle tap fra 

Bente. 

Spørsmål 4: Er Bente ansvarlig for skaden på Annes last, helt ut eller for en andel? 

Spørsmål 5: For det tilfelle at Bente er ansvarlig helt eller delvis for skaden på Annes last, kan Bente kreve 

å få begrense sitt ansvar etter de såkalte kollo/kilo-reglene? 

Spørsmål 6: For det tilfelle at Bente er ansvarlig helt eller delvis for skaden på Annes last, har lasteieren 

sjøpant i Bente for sitt krav? 

Spørsmål 7: For det tilfelle at Bente er ansvarlig helt eller delvis for skaden på Annes last, kan Bentes eier 

kreve at Bentes kaskoassurandør erstatter ham det han har betalt til lasteieren? 

Oppgave 2 

Gi en fremstilling av ansvarsunntakene i sjøloven § 276 første ledd nr. 1 og nr. 2, sammenholdt med 

sjødyktighetsregelen i sjøloven § 276 annet ledd. 

Begge oppgaver og alle spørsmål skal besvares. Spørsmålene i oppgave 1 kan besvares kort. 

 


