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Del I 

Skipet m/v Breeze var sluttet på reisecerteparti mellom norsk bortfrakter Northern AS 

og norsk befrakter Fruit AS for en last med bananer fra Puerto Bolivar i Ecuador til 

Drammen. Certepartiet viste til norsk rett og ansvarsreglene som nedfelt sjøloven. 

  

Etter lasting i Puerto Bolivar ble det utstedt konnossementer med påskrift: «Received 

onboard 70.000 cartons of fresh green bananas». Konnossementene ble utstedt til 

den lokale avlaster som så overdro dem til Fruit AS under salgskontrakten mellom 

disse to partene. Konnossementene viste til vilkårene i reisecertepartiet. 

  

På reisen, etter passering Panamakanalen, ble et besetningsmedlem alvorlig sykt, og 

skipet måtte deviere til Cartagena i Columbia for legehjelp. Under innseilingen til 

Cartagena grunnstøtte skipet på en sandbanke; Salmedina Bank. Legehjelp ble 

skaffet, men skipet ble sittende fast på sandbanken i to uker: deler av lasten måtte 

losses til lektere får å få skipet lettet slik at det kunne trekkes av ved hjelp av 

taubåter, før lasten påny kunne lastes ombord og reisen fortsette. 

  

Senere ble følgende klarlagt: Kapteinen hadde ved plotting av kurs til Cartagena 

benyttet et oversiktskart han hadde tilgjengelig. Han hadde her vært unøyaktig ved 

plotting av kursen, og skipet seilte derfor etter en annen kurs enn han trodde, og traff 

sandbanken. Feilnavigeringen måtte betegnes som uaktsom. Det viste seg videre at 

skipet ikke hadde ombord lokalt kart i stor målestokk for området rundt Cartagena. 

Ved bruk av slikt kart ville feilen med sannsynlighet vært unngått. Det ikke å ha slikt 

kart ombord ble funnet å utgjøre opprinnelig usjødyktighet. Samtidig ble det klart 

gjennom kapteinens forklaring at han ville, av gammel vane, ha bruk storskalakartet 

selv om slikt lokalt kart hadde vært ombord. Han hadde forøvrig ingen historikk av 

lignende feilnavigering. 

  

Ved ankomst Drammen viste bananlasten seg å være kvalitetsforringet på grunn av 

den ekstra reisetiden. Mye av lasten måtte benyttes til dyrefor og bananmos 

(pålegget Banos). Bananlastens markedsverdi i Drammen i uskadd stand var NOK 

10 mill. I skadd stand var verdien NOK 5 mill. I tillegg var det slik at Fruit AS hadde 

en langtidskontrakt med en matvarekjede til en kontraktspris høyere enn 

markedsprisen, slik at hadde Fruit AS kunnet oppfylle under denne kontrakten (salget 

ble her kansellert på grunn av kvalitetsmangelen), ville Fruit AS ha oppnådd en 

samlet salgssum for lasten på NOK 12 mill. 

  

Fruit AS krevde erstatning med NOK 7 mill. Northern AS bestred ansvar. 

  

(1 SDR=10 NOK) 

  



Spørsmål 1: er Northern AS ansvarlig for lasteskaden, og i såfall med hvilket beløp? 

  

Del II 

I certepartiet var henvisningen til sjøloven fraveket på ett punkt: Det var avtalt fio 

(free in and out), altså at befrakter skulle forestå og bekoste lasting/lossing. Northern 

AS krevde utgiftene til omlasting ved Cartagena, i alt NOK 500.000, erstattet av Fruit 

AS, med henvisning til fio-bestemmelsen og generelle synspunkter om at disse 

utgiftene var pådratt i Fruit AS’ interesse. Fruit AS bestred betalingsplikten. 

  

Spørsmål 2: Er Fruit AS ansvarlig for omlastingsutgiftene? 

  

Del III 

Avtalt frakt for reisen var NOK 1 mill. Fruit AS påsto seg fri fra betalingsplikt for 

frakten på grunn av lasteskaden, subsidært at frakten måtte avkortes tilsvarende 

forskjellen mellom lastens verdi i skadd og ustand stand. 

  

Spørsmål 3: Har Fruit AS krav på fraktreduksjon, og i såfall med hvilket beløp? 

  

Del IV 

Spørsmål 4 (besvares kun kort): Hva er den/de grunnleggende forskjell(er) mellom 

bare boat befraktning og tidsbefraktning? 

  

 


