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Møbelprodusent Vinje fra Telemark ønsket å transportere tre paller med møbler fra sin butikk i Telemark til 

en ny butikk han skulle åpne i Rotterdam 15 oktober. Han kontaktet rederiet Fahrer i Oslo, hvis linjeskip 

Matilde gikk i linjefart mellom Oslo og Rotterdam. Rederiets representant A.Agent sa at møblene kunne 

transporteres med Matilda fra Oslo den 12. oktober. Reisen tok normalt to døgn. Møblene ville derfor være i 

Rotterdam i tide for åpning av den nye butikken. Vinje aksepterte tilbudet. Han informerte samtidig om at 

transporten gjaldt norske tremøbler som var ømtålige for vann, og som derfor måtte transporteres under 

dekk.  

Etter avtale med rederiet leverte Vinje varene i havna den 11. oktober. De tre pallene med møbler var 

pakket i tynn plast. Representanten for rederiet, S.Stevedor, reagerte på at pakkingen var lite egnet for 

sjøtranssport og sa at han kunne sette på et ekstra lag med plast for å beskytte pallene. Vinje tok imot dette 

og mottok deretter et sjøfraktbrev som dokumentasjon for inngått avtale. 

Pallene ble plassert under tak på kaia etter anvisning av rederiet, for lasting neste dag. Lastingen startet 

tidlig neste morgen. Det var høstvær med øsregn og mye vind. Pallene ble kjørt til skipets side hvor de 

måtte vente et par timer før de ble kjørt om bord av S.Stevedors. Godset ble stuet og surret i et tørt 

lasterom under dekk. Båten gikk fra kai etter planen den 12. oktober. 

Under utseiling i Oslofjorden løyet vinden, men det regnet fremdeles. Da mannskapet skulle skalke lukene, 

knakk den ene lukkemekanismen. Dette førte til en sprekk i lukkeanordningen slik at regnvann kom inn i 

lasterommet. Kapteinen besluttet å gå til kai i Horten for å få skaden reparert før båten la ut i åpen sjø. Det 

hadde vært problemer med lukkemekanismen tidligere, men den hadde fungert.  

I Horten ble lasterommet tørket opp. Det var bare snakk om noe vann på gulvet. Reparasjonen tok en dag, 

og Matilda ankom Rotterdam først 15. oktober om kvelden. Varene ble tatt imot av Vinjes representant 

S.Selger. Styrmannen og S.Selger pakket   opp varene i fellesskap. Det viste seg at to av de tre pallene 

hadde vannskader og at møblene måtte tilbake til fabrikken i Norge for reparasjon.  Verdien av møblene var 

NOK 200.000 pr palle. Transporten fram og tilbake til fabrikken for de to pallene var stipulert til NOK 16.000, 

mens selve reparasjonen ville beløpe seg til NOK 40.000. Det var også enighet om at Vinje gikk glipp av en 

fortjeneste på 50.000 NOK fordi  møblene ikke var tilgjengelig for salg ved åpningen av butikken.  

S.Selger ringte umiddelbart til Vinje og ga beskjed om skadene. Vinje varslet dagen etter rederiet over 

telefon om at han ville holde det ansvarlig for alle tap han hadde blitt påført som følge av transporten.  Det 

var på det rene at møblene hadde blitt utsatt for vann både under innlastingen i skipet og som følge av 

regnvann i lasterummet. Partene var enige om at 50% av vannskaden skyltes innlastingen og 50% skyltes 

regnvannet i lasterummet. Vinje hevdet at rederiet var ansvarlig for begge vannskadene, og krevde dekning 

både for reparasjonsutgiftene, transportutgiftene og tapt fortjeneste.  

  

Mot dette anførte Fahrer at vannskaden skyldtes at møblene var dårlig pakket. Dette måtte Vinje selv ta 

ansvaret for. Vannskadene kunne dessuten ikke på noen måte relateres til feil ved transporten. Selv om det 

hadde vært problemer med lukkemekanismen tidligere, hadde den fungert, og rederiet reagert umiddelbart 

da den knakk. Uansett var det S.Stevedors, og ikke Fahrer, som var ansvarlig for den del av skaden som 



skyldtes lastingen. Dersom Fahrer var ansvarlig for vannskadene, var ansvaret under enhver omstendighet 

begrenset til reparasjonsutgiftene. Fahrer hevdet dessuten at Vinje ikke hadde reklamert i tide. 

Følgende spørsmål skal drøftes og besvares: 

1.1 Har Vinje reklamert i tide? 

1.2 Forutsatt at reklamasjonen er rettidig, er Fahrer ansvarlig for vannskaden  som oppsto under  

a) lastingen, og/eller 

b) sjøtransporten mellom Oslo og Rotterdam. 

1.3 Dersom Fahrer er ansvarlig for vannskadene, må rederiet da erstatte:   

a) reparasjonen av møblene til NOK 40.000,  

b) transporten av møblene tur/retur Vinje med NOK 16.000, og 

c) fortjenestetapet som følge av at varene ikke kunne selges under åpningen av butikken, NOK 50.000.  

Spørsmål 2 

Gi en fremstilling av vilkårene for rett til bergning av skip.  

Alle spørsmål skal besvares. 

 


