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DEL I 

Fiskeeksportøren Seafood AS inngikk stykkgodsavtale med linjerederiet Coastline AS om transport av 

frossenfisk fra Vadsø til Esbjerg, Danmark. I fraktbrevet som ble utstedt var godset beskrevet som: ”10 

paller à 40 kartonger frossenfisk, 100 kg pr. pall”.  

Coastlines skip ”m/s Finnmark” ankom Vadsø og godset ble lastet om bord i skipets separate fryserom som 

på det tidspunkt var riktig temperert (minus 18 grader Celsius). Etter avgang skulle maskinisten sette i gang 

maskinsromsviften for luftsirkulasjon (friskluft inn og varmluft ut av maskinrommet), slik rutinen var etter 

noen timers driftstid.  Kontrollpanelet for maskinromsviften inneholdt også brytere for strømtilførsel til 

fryserommets kjøleagregater, og i distraksjon kom maskinisten i skade for å skru av bryteren til 

kjøleagregatene idet han skrudde på maskinsromsviften. Ved lossing i Esbjerg viste det seg at fisken var 

totalskadd pga opptining, og det lokale Mattilsynet krevde fisken destruert som følge av bakteriefare. 

Seafood krevde erstatning av Coastline. Coastline erkjente at maskinistens feilbehandling av bryterne var 

uaktsom men hevdet ansvarsfritak basert på nautisk feil (sjøl. § 276). Det var i den forbindelse ingen 

holdepunkter for at maskinisten hadde historikk av lignende feil, og bryterpanelet var forskriftsmessig 

installert. Coastline erkjente likevel at bryterpanelet ideelt sett kunne vært mer oversiktelig innrettet for å 

unngå muligheten for feilbruk, men mente dette ikke var av betydning når, som her, feilen skyldtes 

uaktsomt bruk.   

I tillegg var det uenighet om erstatningsberegningen.  Det var enighet om at markedsverdien av den tapte 

lasten var NOK 2 mill. og at begrensningsrett forelå. Seafood krevde erstatning med NOK 2 mill. basert på 

kollobegrensning og antall kartonger. Coastline bestred prinsipalt ansvar (jf. foran) men påsto subsidiært at 

ansvar uansett ikke kunne overstige NOK 66.700 basert på kollobegrensning og antall paller. (1 SDR=NOK 

10) 

Spørsmål 1: Drøft og avgjør om Coastline er ansvarlig for godsskaden. 

Spørsmål 2: Under forutsetning av ansvar, avgjør og begrunn erstatningens størrelse. 
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DEL II 

Vi gjør følgende endring i saksforholdet i DEL I: Coastline AS var speditør uten egen tonnasje. Overfor 

Seafood AS påtok Coastline seg å transportere fisken fra Vadsø til Esbjerg, men Coastline inngikk avtale 

med undertransportøren Sea Carrier AS om transport av fisken fra Vadsø til Bergen, og med 

undertransportøren Oceanline AS om transport av fisken fra Bergen til Esbjerg. Sea Carrier ankom Vadsø 

med skipet ”m/s Finnmark” og feilen som beskrevet i DEL I skjedde under transporten fra Vadsø til Bergen. 

Skaden ble oppdaget under omlasting i Bergen og lokalt Mattilsyn krevde fisken destruert der. 

Markedsverdien av den tapte lasten var NOK 2 mill. 

Før Seafood rakk å kreve erstatning gikk Coastline konkurs slik at Seafood fremmet erstatningskrav mot Sea 

Carrier. Sea Carrier bestred ansvar ved å hevde at selskapet ikke sto i kontraktsforhold til Seafood, og at 

ansvarsfritak uansett forelå på grunn av nautisk feil (som framstilt i DEL I). Seafood mente Sea Carrier var 

ansvarlig som utførende transportør, og bestred at Sea Carrier kunne påberope ansvarsfritak for nautisk feil 

siden reisen fra Vadsø til Bergen var en transport i innenriks fart (sjøl. § 276 tredje ledd).  Under dette siste 

spørsmålet viste det seg at Coastline da undertransporten ble bestilt hadde meddelt Sea Carrier at 

transporten fra Vadsø til Bergen inngikk i en gjennomgangstransport til Esbjerg, men i fraktbrevet senere 

utstedt av Sea Carrier til Coastline framgikk ikke det. Her sto det: ”Vadsø-Bergen: 10 paller à 40 kartonger 

frossenfisk, 100 kg pr. pall”. 

Det var også uenighet om erstatningsberegningen. Sea Carrier mente at dersom Seafood fikk medhold i at 

transporten måtte anses som innenriks, måtte erstatningen begrenses til NOK 170.000 basert på 

kilobegrensningsregler. Seafood var uenig. I følge Seafood kunne ikke en lasteier stilles dårligere ved 

innenriks enn ved internasjonal transport, og Seafood krevde erstatning med NOK 2 mill. basert på 

kollobegrensningsregler.  

Spørsmål 3: Drøft og avgjør om Sea Carrier er ansvarlig for godsskaden, ta herunder stilling til om 

transporten må anses som innenriks. 

Spørsmål 4: Under forutsetning av ansvar, avgjør og begrunn erstatningens størrelse.   

  

DEL III  

Spørsmål 5 (besvares kort): Hva forstår man med prinsippet: ”once on demurrage, always on demurrage” – 

og kommer prinsippet til uttrykk i sjølovens bestemmelser? 
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