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OPPGAVE 1 

SHIPPINGLINE driver en linje mellom Bergen og Göteborg. 

COMPUTERLAND er en produsent av datamaskiner i Göteborg og sender regelmessig 

containere med datamaskiner til sin uavhengige distributør i Bergen, BRYGGEN. 

Datamaskinene, som hver veier 10 kilo, stues av COMPUTERLAND i sammenleggbare 

containere eiet av COMPUTERLAND, og hver veier 1.000 kg. Bruttovekten av en fullastet 

container er 3.000 kg. De fylte containerne blir levert av COMPUTERLAND til SHIPPINGLINEs 

terminal, vanligvis et par dager før lasting, for så å bli hentet på terminalen i Bergen av 

BRYGGEN en eller to dager etter lossing. 

 

(A)     Da BRYGGEN mottok og åpnet en container som ble transportert i januar ble det 

oppdaget at 10 datamaskiner  var kraftig skadet av vann, og BRYGGEN krevde erstatning av 

SHIPPINGLINE. 

(1)    Hvis du var i skadeavdelingen hos SHIPPINGLINE: Beskriv kort hvilke typer 

undersøkelser du ville ha gjort da du mottok kravet og begrunn hvorfor du ville gjort det slik. 

(2)    Hvis det til slutt blir godtgjort at en funksjonær hos SHIPPINGLINE har forårsaket skaden, 

vil det spille en rolle for ansvaret til SHIPPINGLINE hvorvidt containeren ble transportert 

under et negotiabelt konnossement eller et sjøfraktbrev? 

 

(B)    Under en sjøreise i mars kom fartøyet inn i dårlig vær, og containeren som BRYGGEN 

hadde mottatt, ble kraftig skadet. 50 av datamaskinene i containeren ble helt ødelagt. 

Containeren måtte repareres for NOK 30.000, og COMPUTERLAND krevde dette beløpet fra 

SHIPPINGLINE. Markedsverdien i Bergen på de 50 datamaskinene var NOK 200.000, og 

BRYGGEN krevde dette beløpet fra SHIPPINGLINE. 

(3)    Diskutér kort under hvilke omstendigheter og i hvilken grad SHIPPINGLINE kan bli holdt 

ansvarlig for skaden på containeren. 

(4)    Hvis SHIPPINGLINE er ansvarlig for skadene på datamaskinene, er da SHIPPINGLINE 

ansvarlig for hele tapet BRYGGEN krevde dekket? 

 

(C)    La oss nå anta at transporten i mars ble utført av fartøyet ANNIE HALL på et 

tidscerteparti for SHIPPINGLINE. Videre antar vi at skaden på containeren og datamaskinene 

kom av at fartøyet ikke var sjødyktig ved starten av reisen. Ingen transportdokumenter ble 

utstedt/underskrevet som bandt eieren av ANNIE HALL i forhold til COMPUTERLAND eller 

BRYGGEN. 

(5)    Er eieren av ANNIE HALL ansvarlig overfor COMPUTERLAND for skaden på containeren? 

(6)    Er eieren av ANNIE HALL ansvarlig overfor BRYGGEN for de skadede datamaskinene? 

 

Her i oppgave 1 er SDR 1= NOK 10 



 

 

OPPGAVE 2 

 

Svar kort på disse spørsmålene: 

a)    Hva handler York-Antwerpen-reglene om? 

b)    Hvis en reder av et alminnelig frakteskip pådrar seg utgifter til å rense opp 

bunkersoljesøl fra fartøyet sitt, kan han da kreve utgiftene tilbake i et begrensningsfond? 

c)    Hva er en pool-avtale i tilknytning til driften av skip? 

 

Både oppgave 1 og 2 – med delspørsmål – skal besvares. 

 


