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Dato: Tirsdag 21. mai 2013 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

JUS5404 – Sjørett: Ansvar og forsikring 

Det Bahamasregistrerte tankskipet MT Pride – eiet og drevet av Pride Inc. – lå oppankret nord for Fedje, 

ved innseilingen til Fenfjorden. Skipet ventet på å utføre ship-to-ship operasjon til et annet tankskip, ved 

terminalen på Mongstad. Det andre skipet var forsinket og MT Pride var av Mongstad-terminalen bedt om 

å ankre opp der det lå, i påvente av nærmere ordre. Mannskapet benyttet det gode sommerværet til å 

utføre vedlikehold på skipet, mens vakthavende offiser holdt ankringsvakt (radar og radio) på broen.  

 

Samtidig var kysttankeren MS Chemipal – norskregistrert, og eiet og drevet av Chemipal AS – på vei 

nordover fra Bergen til Trondheim, lastet med diverse kjemikalier. Kapteinen var alene på vakt da skipet 

passerte øst for Alvøya på vei mot Fedje. Alt forløp normalt; det var godt vær, rolig sjø og ingen trafikk. 

Kapteinen besluttet derfor å gå ned i maskinrommet for – sammen med maskinsjefen – å sjekke en mulig 

feil (et ’kast’) på propellakslingen, for å planlegge mulig reparasjon.  

 

Under oppholdet i maskinrommet overlot kapteinen roret til sin 15-årige sønn som var med på sin årlige 

sommerferietur. Sønnen hadde tilegnet seg enkelte grunnkunnskaper, som å styre skipet, hvis behovet 

skulle oppstå. Men slik forholdene nå var, med skipet på rett kurs midt i seilingsleden, forklarte faren at det 

ikke var behov for å gjøre noe. Han ba likevel sønnen om å ringte ham umiddelbart på mobiltelefonen 

dersom en situasjon skulle oppstå.  

 

Da skipet passerte Fedje fikk sønnen øye på MT Pride og bestemte seg for å ringe faren, men husket ikke 

telefonnummeret. Det så ut for ham som om MT Pride kom imot dem, og han la om kursen mot styrbord. 

Kursendringen førte imidlertid til at MT Chemipal styrte rett mot den oppankrede oljetankeren. Sønnen 

hørte at MT Pride forsøkte å få kontakt over VHF-radioen, men han hadde ikke lært seg bruken av VHF. Han 

forlot broen for å få tak i noen som kunne hjelpe.  

 

Oppholdet i maskinrommet varte lenger enn forventet og da kapteinen endelig var tilbake på broen, var 

det for sent å unngå kollisjon. Han klarte å redusere farten men kysttankeren rente inn i siden på 

oljetankeren. Skrogplatene på MT Pride ble revet opp slik at ca. 2000 tonn råolje lekket ut. Dette førte til 

store miljøskader i et sårbart område, som også var et populært turistmål.  

 

Pride Inc. krevde erstatning fra Chemipal AS for skrogskadene på MT Pride.  
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1. Er Chemipal AS ansvarlig for handlemåten til kapteinens sønn, også om vi forutsetter at ingen på 

rederikontoret kjente til at sønnen var ombord?  

 

2. Kan kapteinen på MT Chemipal holdes ansvarlig for skadene og, i så fall, på hvilket grunnlag?  

 

Rett etter hendelsen oppdaget kapteinen på MT Chemipal at skipet tok inn vann og begynte å få slagside. 

For å forhindre at skipet sank, styrte han det mot grunt farvann. Denne manøveren var mislykket: deler av 

skipets undervannsskrog ble revet opp mot store undervannsskjær, slik at kjemikalier og noe bunkersolje 

rant ut. Deretter kantret skipet på grunt vann. Mesteparten av kjemikaliene som rant ut var lettoppløselige 

i sjøvann og medførte kun liten skade. Derimot hadde enkelte av kjemikaliene den virkningen at havet ble 

farget rødt, og dette varte i noen dager etter hendelsen.  

 

Opprenskningen av utslippene fra MT Chemipal ble foretatt av lokalbefolkningen på Fedje, innleid av 

Forurensningstilsynet. Bunkersoljen og enkelte kjemikalier lot seg fjerne fra sjøen og strendene, men det 

”røde havet” lot seg ikke fjerne; man måtte vente på at det gradvis ble oppløst og skyllet bort. Fotografier 

av det ”røde havet” fikk stor oppmerksomhet i pressen, og hotellnæringen led inntektstap ved at mange 

ferierende kansellerte sine bestillinger resten av sommeren.  

 

3. Kan Forurensningstilsynet kreve erstatning av Chemipal AS for utgiftene til  fjerning av bunkersolje 

og kjemikalier?  

 

4. Kan hotellnæringen på øya kreve erstatninig av Chemipal AS for inntektstapet?  

 

5. Forutsatt at Chemipal AS er ansvarlig for kravene under 3 og 4, har Chemipal AS rett til 

ansvarsbegrensning?  

 

Erstatningskrav i forbindelse med utslippet av råolje fra MT Pride ble reist mot Pride Inc. Pride Inc. bestred 

ansvar ved å hevde at MT Chemipal var skyld i kollisjonen, og at alle krav dermed måtte rettes mot 

Chemipal AS.  

 

6. Kan erstatningskrav rettes mot Pride Inc. for oljeutslippet fra MT Pride? Forutsatt at svaret er ja, har 

Pride Inc. rett til ansvarsbegrensning, og i så fall på hvilket grunnlag?  

 

7. Forutsatt at Pride Inc. er erstatningsansvarlig for skadene ved oljeutslippet, kan Pride Inc. kreve 

regress fra Chemipal AS?  

 

 

 


