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Sensorveiledning 5402 h-2017 

 

Spml 1: 

 Oppgaven legger opp til å drøfte virkeområdet for  reglene for oljesøl kontra bunkerssøl (kap 10 del I 

eller del II). Ansvarsgrunnlaget er  det samme med objektivt ansvar (191, jf 183,1) men 

begrensningreglene er som kjent forskjellig (194 kontra 185,2). Naturlig er å se nærmere på ordlyden 

i 191,4 når det som her er tale om kombinasjonsskip og oppgaven opplyser at det var vaskevann  

ombord men at dette ikke var omfattet av skipets utslipp. § 191 er her noe kryptisk, i det det sies at 

for kombinasjonsskip gjelder reglene (kap 10 del II) på etterfølgende reiser av lastereise med olje, 

medmindre det vises at det ikke var «residues of oil» ombord. I vår sak var det «residues» men disse 

var altså blandet med vaskevann, og oppbevart separat; selve lastetankene var fri for «residues». 

 Hva som tenkes på med bestemmelsen er ikke klart, og det er heller ikke egentlig klargjort i 

Falkanger/Bull 8. utg. s 191 hvor i tillegg teksten er endret/utbygd fra 7. utg. s 186 (og tilsvarende i 

de engelske utgaver), og det bør understrekes at enkelte studenter har den gamle, andre den nye 

utgaven (dette har vært tema på undervisning hvor enkelte allerede har gammel utgave, og jeg har 

sagt at de ikke behøver kjøpe ny for eksamensformål).   

Etter mitt skjønn bør man derfor være fleksibel ved bedømmelse av hva som er riktig svar, og 

vektlegge begrunnelse; enten en rigid anvendelse av ordlyden, ved at kap 10 del II gjelder fordi det 

vitterlig var «residues» ombord, eller vektlegge hensyn om at lasterester fra lastetankene var fjernet, 

og at vaskevann ikke bør medregnes, også i lys av at dette ikke lakk ut. Etter mitt skjønn er det 

vanskelig å se at reelle hensyn klart peker i den ene eller annen retning, men trolig ville jeg lande på 

at skipet er gått fra å være tank- til tørrlastskip i et tilfelle som her. 

Kandidatene må altså velge, enten begrensning etter 194 eller etter 185,2, men først til 

ansvarsgrunnlaget: Det er altså objektivt ansvar, og om en skulle føle det urimelig at Nor Shipping her 

uforskyldt havner som skadevolder/forurenser, er ordlyden (192, jf 184) klar, i den forstand at 

ansvarsfritakene der må anses uttømmende. Resulatatet må i virkelighetens verden også se i 

sammenheng med forsikringsordning og forsikringsplikt; tilfellet vil være dekket av Nor Shippings 

P&I. 

Begrensning:  

Etter kap 10 del II er dette ganske rett fram, jf  194: 4.510.000 SDR pluss 631 SDR pr tonn utover 

5.000 (10.000 x 631 = 6.310.000), altså 10.820.000 SDR = 108.200.000 NOK, altså skjer begrensning 

med ca NOK 42 mill.  

Etter kap del I, som igjen viser til kap 9, er dette mer uklart, nemlig om begrensning følger av §§ 

172/175 eller 172a/175a. Etter ordlyden i 172a, jf nr. 1 og 2, kan det synes som om bunkerssøl 

kanskje ikke er dekket når det, som her, ikke er tale om egentlig vrakfjerningsrelaterte skader/tap 

(Nor Shipping fjernet vraket selv), men  likefullt: det dreide seg om «rendering harmless of ... 

everyhing that has been on board the ship» og da et skip «which is sunk, stranded ...», slik at tilfellet 

nok må anses omfattet. Større tvil kunne oppstå dersom skipet ikke var grunnstøtt, men bunkers 

likevel lakk ut, men det er det altså ikke tale om her. Til dette siste nevnes at Falkanger/Bull (7. utg s 
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195, 8. utg s 202) synes å forutsette at alt oljesølrelatert dekkes av § 172a/175a, selv hvor skipet ikke 

er grunnstøtt. Grunnen til at dette nevnes er at kandidater som har lest pensum godt vil ha sikkert 

grunnlag for å hevde at tilfellet er dekket av 172a - og at det nok skal svært gode 

drøftelser/begrunnelser til for kandidater som mener tilfellet ikke omfattes av 172a men av 172. 

Etter 175a utgjør begrensningen: 2 mill SDR pluss (ved tonnasjeskalaen: 47 mill), altså 49 mill SDR = 

NOK 490 mill, altså skjer ingen begrensning. 

Etter 175,3 utgjør begrensningen: 1.510.000 SDR pluss 604 SDR for tonn utover 2.000 

(13.000x604=7.852.000), altså 9.362.000 SDR = 93.620.000 NOK, altså begrensning med ca NOK 56 

mill.  

Det bør framholdes at ved regnefeil eller unøyaktigheter må det utvises skjønn; det er ikke eksamen i 

matematikk men i jus.  Det bør derfor gå an å skrive til A selv med enkelte regnefeil. 

NB! Enkelte kandidater kan  her sitte med eldre versjon av engelsk oversettelse av sjøloven fra 2010 

(MarIus nr 393) som operere med andre tall (1 mill SDR som gulvbeløp og 400 SDR pr tonn ved 

skalaen) , slik at svarene her blir andre, men uten at kandidatene skal trekkes for det: det har ikke 

vært framholdt i undervisningen at de må skaffe MarIus med den seneste oversettelse av sjøloven fra 

2013.  

Spml 2: 

Enten man er innenfor kap 10 del I eller II, gjelder det samme system: ansvarskanalisering skjer til det 

forurensende skips eier men regress kan skje til tredjeparts skadevolder etter «ordinary legal 

principles in respect of recourse»  - på norsk: «For regress ellers gjelder alminnelige rettsregler», noe 

som er mer treffende; det er ikke snakk om «alminnelige regressregler» som det engelske indikerer, 

og som vel knapt kan sies å eksistere i norsk rett; regressen styres av alminnelige erstatningsregler. 

LLM-kandidatene forventes ikke å kjenne norsk alminnelig erstatningsrett, utover hva som enkelte 

steder er nevnt i pensumboken (rederansvaret, kollisjonsansvaret, ulovfestet objektvt ansvar, 

nødrettsansvar), men når oppgaven klart sier at MS Sunwind var skyld i kollisjonen, må det kunne 

utledes at skipets reder vil hefte gjennom ordinært skyldansvar/rederansvar ved «tort», altså 

alminnelige rettsregler. Det bør derfor vanskelig kunne skrives til A dersom man kommer til at det 

ikke er regressgrunnlag. 

Begrensing:  

For Sun Cruises er det ikke tale om ansvar etter kap 10 idet det ikke er tale om tankskip (§ 191) og 

heller ikke «bunkersolje som tømmes eller unnslipper fra skipet» (§ 183, 2 a)). Det vil altså være tale 

om ansvar etter kap 9. Det som imidlertid her volder tvil er om man fortsatt, også i regress, er 

innenfor 172a/175a eller om man nå er innenfor 172/175 - selv om man altså under spml 1 måtte 

anse 172a/175a som der anvendelig.  

Dette er ubesvart i pensum, og det er ikke lett å utlede noen egentlig løsning fra bestemmelsenes 

ordlyd (§ 172 jf 172a). Begge alternativer må anses forsvarlige, med det avgjørende hvordan man 

resonnerer rundt det, men noen dyptgående analyse kan ikke forventes. Noe forenklet: i favør av § 

172a kan tale subrogasjonslignende betraktninger, og at lovgiver kan formodes å ha tilsiktet alt 
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øljesølsrelatert ansvar dekket av 172a, jf henvisningen til Falkanger/Bull under spml 1, jf også min 

artikkel «Some reflections concerning the scope of Maritime Code section 172a» i SIMPLY 2016 (men 

artikkelen er ikke pensum) - mens i  favør av § 172 kan tale bestemmelsenes ordlyd; altså at 

tredjeparts regressansvar ikke er direkte omhandlet i 172a og at man derfor bør falle tilbake på 172. 

Uansett hva man kommer til - 172a eller 172 - bør selve utmålingen fanges opp, altså at MS Sunwind 

har tonnasje (7.000 tonn) som er lavere enn MS Norseman, noe som gir seg utslag i større 

beskyttelse ved ansvarsbegrensning - uten at jeg finner grunn til å regne ut tallene her. (Det faktum 

at, i vårt telfelle, begrensingsreglene i regress pga tonnasjefaktoren gir avvik fra direkteansvaret, kan 

forsåvidt være et argument mot subrogasjonssynspunktet, (jf foran). 

Spml 3: 

Det som er tilsiktet med spørsmålet er om brannvesenet, som nødetat, vil ha krav på bergelønn i lys 

av de nødoppgaver de er satt til å bistå i, jf forsåvidt prinsippet nedfelt i sjøl § 450,1 og kortfattede 

merknader i Falkanger/Bull 8. utg. s. 494. Igjen er det resonneringsevnen hos kandidatene som 

prøves, og det kan nok tale for bergelønn når brannvesenet gjør såvidt ekstraordinære skritt som å 

rekvirere helikopterbistand (som etter saken opplagt er effektivt og vellykket i berginsforstand). Men 

på den annen side kan det hevdes at nødetater, som her, gjør det nødetater skal for å sikre 

samfunninteresser og avverge skade, og at de ikke bør kunne kreves noe utover kostnadsgodgjørelse 

(på negotiorium gestio basis) - og i det praktiske liv er det vel tvilsomt om slikt krav ville blitt 

fremmet. 

Igjen, begge alternativer bør  anses forsvarlig. 

Det spørres ikke etter bergelønnens størrelse dersom man kommer til at bergelønn bør tilkjennes. 

Likevel nevnes: som kjent foreligger diskresjonær adgang til å tilpasse utmålingen etter en 

totalvurdering av omstendighetene i den enkelte sak, herunder å justere utmålingen ned ved lav 

faregrad osv. Dersom noen skulle nevne dette som faktor i favør av å tilkjenne bergelønn, bør det 

være greit. 

Spml 4: 

Svaret her er enkelt og kortfattet: bergelønn er unntatt fra begrensinngsrett, jf § 173,1. Hadde det 

vært underlagt begrensingsrett ville særegne spørsmål kunne oppstå rundt forholdet til 

regressansvaret, foran, men det er altså ikke noe tema. 

 

Trond Solvang, november -17  

 

 


