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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

VÅR 2016 

Dato: Onsdag 1. juni 2016 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

JUS5404 Sjørett: Ansvar og forsikring  

Alle deler og spørsmål skal besvares 

Del I 

Da frakteskipet MS Nordkyn, eid og drevet av Kystfrakt AS, skulle legge til kai i havnen i Lillevik, sviktet 

skipets reverseringsmaskineri med den følge at skipet rente inn i skipet MS Ronja, eiet og drevet av 

Navigare AS, som lå fortøyd ved kaiplassen forut for der MS Nordkyn skulle legge til. Sammenstøtet førte til 

skrogskader MS Ronja, samt personskade på Lars Holm som var mannskapsmedlem ombord på MS Ronja, 

samt skade på kaianlegget tilhørende Lillevik kommune, idet kraften fra sammenstøtet (som presset MS 

Ronja forover) førte til at MS Ronja dro i stykker deler av fortøyningsinnfestningen på kaien.  

Det ble senere fastslått at den elektroniske signalgiveren til girsystemet  på MS Nordkyn hadde sviktet. 

Bakgrunnen for dette var feil begått av girleverendarørens folk i forbindelse med innmontering av giret 

noen måneder tidligere, men det var på det rene at Kystfrakts folk ikke kunne bebreides for ikke å ha 

oppdaget denne skjulte feilen ved girsystemet. 

Navigare AS, Lars Holm og Lillevik kommune  krevde erstatning av Kystfrakt. Kystfrakt bestred ansvar under 

henvisning til at sammenstøtet skyldtes teknisk svikt, som måtte ses som et hendelig uhell. Saksøkerne, i 

særdeleshet Lillevik kommune, hevdet at teknisk svikt ikke var ansvarsfritakende for Kystfrakt. Videre 

hevdet saksøkerne at Kystfrakt uansett heftet på skyldgrunnlag for feilen begått av girlevererandørens folk. 

Spørsmål 1: Er Kystrakt AS ansvarlig overfor Navigare AS og/eller Lars Holm og/eller Lillevik kommune? 

Del II 

Vi forutsetter i det følgende at sammenstøtet ikke skyldtes teknisk svikt men uaktsom manøvrering  fra MS 

Nordkyns side, slik at ansvarsgrunnlag for Kystfrakt var uomtvistet. Saksøkerne fremmet krav som følger, og 

beløpene var ikke bestridt: Tingsskaden påført MS Ronja, herunder driftstap i reparasjonstiden, kr 15 mill. 

Personskaden påført Lars Holm, kr 2 mill. Skaden på kaianlegget, kr 5 mill. MS Nordkyns tonnasje var på 

300 tonn.  (1 SDR=10 kr) 

Spørsmål 2: Med hvilke beløp oppnår de tre skadelidte erstatning?  

Del III 
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Faktum er som i Del II men med følgende tilføyelse: Det oppsto oljesøl ved at MS Nordkyn ved 

sammenstøtet skapte flenge i MS Ronjas skrogsside, som medførte at 5 tonn bunkersolje rant ut fra MS 

Ronjas bunkerstank. (Man klarte etterhvert å tette flengen i skroget og dermed forhindreat MS Ronja sank.) 

Dette resulterte i opprenskingsutgifter for Lillevik kommune med kr 25 mill.  

Lillevik kommune krevde beløpet erstattet av Navigare AS. Navigare bestred ansvar ved å hevde at MS 

Ronja var uforskylt havnet i situasjonen som førte til oljesøl. Subsidiært påberopte Navigare seg 

begrensningsrett. MS Ronjas tonnasje var på 1000 tonn. 

Spørsmål 3: Er Navigare AS ansvarlig for opprenskingsutgiftene og i såfall med hvilket beløp? 

Vi forutsetter at Navigare AS er ansvarlig med beløpet som omspurt i spørsmål 3. Navigare krevde regress 

for beløpet mot Kystfrakt AS.  

Spørsmål 4: Er Kystfrakt AS ansvarlig for regresskravet og i såfall med hvilket beløp? 

 

*** 
 

The result of the exams will be announced wednesday 22
nd

  June, at 15.00 hours. You can check the results in the 

StudWeb, or by contacting the Information Centre, phone 22 85 95 00.  After the exam results are announced, 

candidates have the right to be informed of the grounds for the result as long as a request is made within one week of 

the announcement. The names and contact information of the examiners can be found on the Faculty’s website, or by 

contacting the Information Centre. The deadline for appeal is three weeks after the announcement of the results. 

Oslo, 01.06.2016 


