
Del I 

Det norske firmaet Car AS drev eksport av bruktbiler fra Norge til afrikanske land og inngikk 
reisecerteparti med det norske rederiet Ship AS for en transport fra Drammen til 
Nigeria.  Certepartiet ble inngått forenklet, uten bruk av standardformular, og inneholdt blant annet 
følgende: «Carriage of second-hand cars, about 100 entities. Freight agreed to be NOK 1 mill. 
lumpsum. Lability for cargo damage to be governed by the Norwegian Maritime Code».  

Lasting i Drammen skjedde uten problemer og etter innlasting utstedte kapteinen en skriftlig 
bekreftelse: “I confirm having received onboard 100 entities of used cars». Konnossement ble ikke 
brukt idet lasten ikke skulle selges på kjøl.  

Imidlertid - det oppsto brann ombord omtrent en time etter avgang fra Drammen. Omstendighetene 
rundt dette var: 

Under lasting var det svært kaldt i Drammen - minus 27 grader Celsius - og man fikk problemer med 
at rørene fra skipets ferskvannstanker og til ulikt forbruk ombord, frøs. Folkene ombord funderte på 
ulike måter å løse det på, blant annet å leie inn varmevifter fra land, men kapteinen besluttet å bruke 
skjærebrennere (åpen flamme) for forsiktig oppvarming av rørene der de gikk synlig langs 
lasteromsveggene, noe man tidligere hadde gjort med hell ved tilsvarende kulde. Denne 
beslutningen tok kapteinen mens skipet lå og lastet, men selve varmearbeidet ble først påbegynt 
etter at skipet gikk fra kai.  

Oppvarmingen fungerte godt inntil dekksgutten som utførte jobben skulle varme rørene ned mot 
tanktoppen («gulvet» i lasterommet). Her var det lekket ut litt diesel fra enkelte av bilene, og den ble 
antent. Det førte til rask brann i de nærstående bilene. Likevel fikk man relativt raskt kontroll over 
brannen, ved hjelp av brannslukkingsutstyr og ved at lasterommet var inndelt i tverrskott. Skipet 
fortsatte derfor reisen. Vanntilførselsproblemet med frosne rør viste seg forøvrig å være løst.   

Da skipet ankom lossehavn i Nigeria ble følgende konstatert: Fem biler ble taksert som totalskadd og 
uten noen omsetningsverdi. I tillegg ble Car AS som eier av bilene pålagt av lokale myndigheter å 
betale NOK 10.000 pr bil i destrueringsavgift. Omsetningsverdien i Nigeria pr bil i uskadd stand var 
NOK 100.000. 

Ytterligere fem biler var skadd av røyk og pulver fra brannslukkingsapparatene. Verditapet ble her 
taksert til NOK 50.000 pr bil.  

Car AS krevde erstatning for det totale tap som her nevnt. Ship AS bestred ansvar ved å påberope 
ansvarsunntak for brann. Subsidiært mente Ship AS at ansvar for destrueringsutgifter for de fem 
totalskadde bilene uansett ikke kom på tale, og rederiet påberopte seg begrensningsrett (vekten pr 
bil viste seg å være 2.000 kg. 1 SDR=10 NOK).  

Spørsmål 1. Er Ship AS ansvarlig? 

Spørsmål 2. Forutsatt slikt ansvar, med hvilket beløp er Ship AS ansvarlig? 

Del II 

Diskusjon oppsto også rundt fraktbetaling. Car AS ment seg berettiget til forholdsmessig reduskjon av 
den avtalte frakten basert på de lasteskadene som var oppstått. Ship AS var uenig. I følge Ship AS var 
det ikke grunnlag for noen fraktreduksjon når det som her var avtalt lumpsum frakt.   

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

Del III 



Følgende besvares kun kort: 

Spørsmål 4: Hva kjennetegner knock-for-knock som ansvarssystem? 

 


