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I. Stella Smith, Birmingham, England og Birger Bendtson, Oslo, Norge avtalte 15. november 

2008 salg av 5000 metriske tonn med mais fra Stella til bruk i Birgers popcorn fabrikk. 

Levering skulle finne sted innen 29 januar, 2009. Salget ble gjort på C/F–terms, slik at Stella 

måtte ordne transporten av maisen. 

  

Stella kontaktet rederiet RaskLevering AS, som aksepterte å utføre transporten av maisen. 

RaskLevering AS eide ingen skip, men opererte med skip sluttet på tidscerteparti etter behov. 

Et av skipene var stykkgodsskipet M/S Søtnos, som var eid av Hr. Stor AS og sluttet på et 

Baltime (2001) tidscerteparti til RaskLevering AS. På grunn av lastens omfang ble Stella og 

RaskLevering AS enige om at RaskLevering AS skulle frembortfrakte  hele M/S Søtnos til 

Stella på et reisecerteparti.   

  

Birger hadde ikke noe lagerlokale i lossehavnen. Det ble derfor tatt med en  

bestemmelse i certepartiet om at lasten skulle pumpes inn i siloer i havnen tilhørende 

RaskLevering AS. Levering til Birger skulle deretter finne sted ved at han hentet lasten med 

truck.  

  

Stella leverte maisen til riktig tid til RaskLevering AS. Ved levering av lasten fikk Stella et 

konnossement for hele lasten, signert av 1. styrmannen på M/S Søtnos ”på vegne av 

kapteinen.” Konnossementet ble overført til Birger mot innbetaling av avtalt kjøpesum.  

  

I konnossementet var inntatt følgende klausul: ”Hague-Visby reglene som vedtatt i det 

landet hvor lastehavnen befinner seg gjelder. Bortfrakteren skal ikke under noen 

omstendighet være ansvarlig for tap av eller skade på lasten som oppstår før lasting eller 

etter lossing.” 

  

Da  Birger kom for å hente lasten ble følgende oppdaget: 

  

På tross av at konnossementet oppga 5000 metriske tonn ble det bare levert 4800. Nærmere 

undersøkelser viste at det opprinnelig kun ble levert 4800 tonn til skipet.   Første-

styrmannen hadde stolt på Stellas angivelse av mengden.   

  

2000 tonn av maisen var vannskadet og måtte kondemneres. Årsaken var at taket på siloen 

hvor maisen ble oppbevart var lekk.  

  
  



Birger hadde betalt NOK 450/tonn for maisen. Han reiste følgende krav: 

  

200 tonn ikke levert 90.000 

2000 tonn kondemnert 900.000 

Kostnader ved å destruere lasten, NOK 

200/tonn 

400.000 

    

Totalt, NOK 1.390.000 

  

Birger reiste kravet mot RaskLevering AS og Hr. Stor AS. Begge bestred ansvar. 

Hovedargumentene deres var som følger: 

  

RaskLevering AS nektet ethvert ansvar siden det ikke var noe direkte kontraktsmessig 

forhold mellom dem og Birger. Subsidiært anførte RaskLevering AS at de ikke kunne være 

ansvarlige for feil som 1. styrmannen om bord på M/S Søtnos hadde gjort da han skrev ut 

konnossementet, og at de ifølge konnossementet ikke var ansvarlig for skade på lasten etter 

lossing. Partene var enige om at dette var riktig forståelse etter engelsk rett, som gjaldt for 

lastehavnen.    

  

Hr. Stor AS nektet prinsipalt ethvert ansvar for noe tap.    

  

Subsidiært anførte både Hr. Stor AS og RaskLevering AS at de ikke kunne gjøres ansvarlig for 

kostnadene ved destruksjon av lasten. Dette gjaldt uansett om klausulen i konnossementet 

var gyldig eller ikke. 

  

Både Hr. Stor AS og RaskLevering AS anførte videre at dersom de var ansvarlige for de 200 

tonnene som manglet, ville de kreve regress for beløpet mot Stella Smith. Stella hevdet at 

det ikke var noe grunnlag for regress.  

  

Partene kom ikke til enighet og Birger tok ut stevning ved Oslo tingrett.  For å løse saken en 

gang for alle aksepterte både RaskLevering AS og Hr. Stor AS domstolens jurisdiksjon, og 

Stella aksepterte å bli trukket inn i saken.  

  

RaskLevering AS aksepterte at Hr. Stor AS under tidscertepartiet ville ha et regresskrav mot 

RaskLevering AS dersom Hr. Stor AS ble holdt ansvarlig overfor Birger. Spørsmålet om 

regress mellom RaskLevering AS og Hr. Stor AS ble derfor utelatt fra rettsforhandlingene.  

  

Diskuter og avgjør de spørsmålene saken reiser.  

  
  



II. Svar på følgende spørsmål: 

  

Hva er de karakteristiske trekkene ved sjøpant? 

Hva er et bare boat-certeparti? 

Forklar common-safety prinsippet. 

Forklar forskjellen mellom forsikringsverdi og forsikringssum i kasko forsikring for skip. 

  

Alle spørsmål skal besvares. 
 


