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Del I 

AS  Kaviar  er en Tromsøbedrift som selger ishavskaviar.  AS Kaviar inngikk avtale om salg av 20.000  kg. 

kaviar til den svenske matvarekjeden Eksklusiv med distribusjonskontor i Gøteborg.  AS Kaviar  inngikk 

deretter avtale med rederiet Shipping om transport fra Tromsø til Gøteborg.  Kaviaren ble pakket av AS 

Kaviar i en gassdrevet kjølecontainer og levert til Shipping i Tromsø havn.  I fraktavtalen mellom AS Kaviar 

og Shipping var det opplyst at kaviaren var temperaturømfintlig, at temperaturen i containeren skulle være 0 

grader C, og at Shipping skulle sjekke temperaturen ved lasting. 

Shipping hadde avtale med Stevedore AS om lossing i Gøteborg. Lossingen skjedde ved  hjelp av en 

landbasert  kran eiet av Stevedore AS. Containeren med kaviar skulle løftes direkte fra skipet over på 

lasteplanet til en bil tilhørende Eksklusiv. Under lossing av containeren med kaviar falt containeren ned på 

bilen, som fikk store skader.  Det  var enighet om at skaden på bilen utgjorde kr. 300.000.  

1. Er Shipping ansvarlig for skaden på bilen hvis vi forutsetter at operatøren til Stevedore AS utviste 

uaktsomhet?   

2. Er Shipping ansvarlig for skaden på bilen hvis containeren falt pga teknisk svikt ved kranen?  

Da Eksklusiv åpnet containeren, viste det seg at  kaviaren ikke var blitt skadet i fallet, men at 

gassbeholderen som skulle sikre at temperaturen holdt 0 grader C, var gått tom under 

transporten.  Temperaturen hadde derfor vært for  høy, og kaviaren var ødelagt.  AS Kaviar erkjente at 

gassbeholderen ved en feil var nesten tom da containeren ble pakket, men hevdet at Shipping måtte være 

ansvarlig uansett. Shipping erkjente at man ikke hadde sjekket temperaturen ved lasting, men hevdet at det 

måtte være AS Kaviars risiko at beholderen gikk tom.  Det var klart at man ved sjekking av temperaturen 

ville ha registrert at beholderen var nesten tom, og at Shipping i så fall kunne koblet til en annen 

gassbeholder som var tilgjengelig ombord.    

Verdien av kaviaren i uskadet stand var  kr. 500.000.  Kaviaren måtte kjøres bort for 

destruksjon.  Omkostningene ved bortkjøring og destruksjon var kr. 30.000. 

3. Er Shipping ansvarlig for skaden på kaviaren og utgiftene  til bortkjøring?  

4. Forutsatt at Shipping er ansvarlig;  

a. Hvilke tapsposter svarer Shipping for?  

b. Kan ansvaret begrenses?  

Shipping hadde tegnet kaskoforsikring, kaskointeresseforsikring, fraktinteresseforsikring, tidstapforsikring 

og P&I forsikring. 

5. Forutsatt at  Shipping er ansvarlig; hvilken forsikring vil typisk omfatte ansvaret?   

Alle spørsmål skal besvares på bakgrunn av norsk rett. I SDR tilsvarer NOK 10,- 

  

Del II 



  

”Belinda” var sluttet på Gencon 1994, og ankom lastehavn fredag. Lasteklarhetsnotis ble gitt kl 11.30. 

Lastingen ble påbegynt kl. 14.00 og fortsatte frem til kl. 17.00, som var vanlig arbeidsslutt i havnen. Lørdag 

ble det normalt ikke arbeidet i havnen, men det ble gjort unntak for ”Belinda” slik at lasting pågikk fra kl. 

09.00 til kl. 13.00.  Mandag ble arbeidet gjenopptatt kl. 07.00, som var vanlig arbeidsstart i havnen.  Under 

en tilfeldig inspeksjon fra Arbeidstilsynet ble det imidlertid antatt at det var en feil ved den landbaserte 

kranen som ble brukt under lossingen, og arbeidet ble avbrutt kl. 08.00. Det viste seg at det ikke var noe 

galt, og arbeidet ble gjenopptatt kl. 12.00. Lastingen var fullført kl. 16.00. 

I certepartiets boks 16 a var det angitt ”12 arbeidstimer” og i boks 25 ”Norwegian law”. 

Bortfrakteren hevdet at skipet var kommet på demurrage, og viste til klausul 5 og 6 i Gencon 1994. 

Befrakteren bestred at liggetiden var overskredet.  

Drøft hvorvidt skipet her er kommet på demurrage.  

  

Begge oppgavene skal besvares.  

  

Vedlagt: GENCON 94  

 


