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OPPGAVE 1 

15. april 2008 gikk skipet Frida på grunn i Vatlestraumen ved utseilingen fra Bergen på vei til 

København. Frida var et fryseskip på 6000 registertonn, og eid og drevet av rederiet Frøy. 

Ved grunnstøtningen var Frida lastet med 3000 tonn frossenfisk eid av Odin Fisk, og hadde 

dessuten omlag 800 tonn dieselolje som bunkers.  

Frida gikk på grunn på et undervannsskjær. Skjæret var avmerket på de senest oppdaterte 

sjøkartene publisert av Sjøkartverket i januar 2008. Kartene viste at flere tidligere 

uregistrerte grunner var å finne nær land i Vatlestraumen. Frida hadde ikke kopier av 

sjøkartene av januar 2008 om bord. 

  

I henhold til lostjenesteloven oppfylte Frida losplikten ved at en statslos, Peder Ås, var til 

stede på kommandobroen under utseilingen fra Bergen. Vatlestraumen er kjent for å være 

et særdeles vanskelig område å navigere i for mindre skip. En kombinasjon av dårlig sikt, 

sterk strøm, tidevann og vind kan lett føre et skip på Fridas størrelse ut av kurs. Alt dette er 

godt dokumentert i losinstruksen, som angir hvorledes inn- og utseiling skal gjennomføres i 

Vatlestraumen. Peder Ås var godt kjent med losinstruksen, og han hadde slikt lossertifikat 

som var påkrevd for området. Han hadde imidlertid ikke opprettholdt sin farvannskunnskap 

ved å levere inn den obligatoriske fartsattesten de to siste årene. Peder Ås’ lossertifikat var 

derfor ugyldig. 

 

Før ulykken inntraff, hadde Peder Ås beordret rormannen til å navigere Frida inn i et område 

der det var avmerket et undervannskjær på de nye kartene. Skjæret var ikke avmerket på 

kartene som var tilgjengelige om bord og Peder Ås var ikke kjent med de nye kartene. 

Grunnstøtningen førte til en stor flenge i skroget, motoren stoppet, og skipet begynte å 

lekke olje. Etter kort tid gled skipet av skjæret og forsvant i dypet. 

Kystverket tok umiddelbart affære og sendte ut sin forurensningsberedskap, men kunne ikke 

forhindre at det oppsto omfattende forurensningsskader. I alt kostet 

opprydningsoperasjonen den norske stat omlag 100 millioner kroner.  

Frida, som før forliset hadde en verdi på 20 millioner kroner, ble erklært for totaltap. Ingen 

deler av fiskelasten, som hadde en verdi på 10 millioner kroner, lot seg redde. 

Besvar følgende spørsmål:  

  

a. Kan Frøy holdes ansvarlig for statens kostnader i forbindelse med 

opprydningsoperasjonen? Kan Frøy eventuelt begrense sitt ansvar, og i så fall etter hvilke 

regler? 

  



b. Kan Peder Ås holdes ansvarlig for statens kostnader i forbindelse med 

opprydningsoperasjonen? Kan Peder Ås eventuelt begrense sitt ansvar, og i så fall etter 

hvilke regler? 

  

c. Kan Frøy som transportør holdes ansvarlig for Odin Fisks tap av fiskelasten? Kan Frøy 

eventuelt begrense sitt ansvar, og i så fall etter hvilke regler? 

  

d. Kan staten holdes ansvarlig for Frøys tap av Frida og Odin Fisks tap av fiskelasten? Kan 

staten eventuelt begrense sitt ansvar, og i så fall etter hvilke regler? 

 

OPPGAVE 2 

Besvar følgende spørsmål kort: 

  

a. Hva forstår vi med ”no cure no pay”-prinsippet? 

  

b. Hva forstår vi med begrepene ”overlap” og ”underlap” i tidsbefraktning? 

  

c. Forklar begrepene ”forsikringsverdi” (herunder ”taksert forsikringsverdi”) 

og ”forsikringssum” og forholdet mellom dem. 

 


