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Sensorveiledning - JUS5404 v-19 

 

Oppgaven bygger på KNM Helge Ingstad, noe forenklet, med enkelte avvik, og med understreking i 

oppgaven at svarene skal løses på bakgrunn av faktum som her gitt - for å unngå kandidaters 

«protest» ved at forløpet ikke er som presentert i media. (Navnebruken er klarert med Vegard 

Ulvang.)  

 

Spml 1 

Det framgår av sjøl § 161,2 - sammenholdt med framstillingen i Falkanger/Bull, 8. utg., s 218-19, jf s 

221, jf s 176, at fordeling skjer ved at det samlede tap utmåles etter skipenes skyldbrøk. Når 

begrensningsrett kan gjøres gjeldende (nedenfor) får det betydning om man benytter det såkalte 

single liability eller cross liability prinsippet. Det følger av § 172, at single liability prinsippet gjelder, 

altså at begrensning skjer «for den del av kravet som overstiger motkravet». Dette betyr at  det 

samlede tap NOK 4,01 milliarder fordeles etter skyldbrøk, og at den som har lidt minst tap dekker 

differensen mellom sitt tap og sin andel. Maanen AS’ andel er NOK  802 mill (20% av NOK 4,01 

milliarder) og dets tap på NOK 10 mill - altså må Maanen AS i utgangspunktet utbetale NOK 792 mill.   

Men så kommer begrensningsretten inn, jf § 172,1), jf § 175,3), noe som tilsier følgende, basert på at 

de norske studenter benytter nåværende lov, mens LLM’erne er henvist til tidligere lov pga 

uoppdatert oversettelse til engelsk: 

Nåværende lov: med 30.000 tonn og begrensningen etter § 175,3: 1,510 mill + 16,912 mill (28.000 

tonn x 604 SDR) = 18,422 mill. SDR = NOK 184 mill. 

Tidligere lov: med 30.000 tonn og begrensningen etter § 175,3: 1 mill + 11,200 mill (28.000 tonn x 

400 SDR) = 12,2 mill. SDR = NOK 122 mill. 

Det må være forsvarlig at kandidater nøyer seg med en slik kortfattet besvarelse hvor de viser at de 

skjønner skyldfordeling og begrensningsreglenes rolle. Videre vil regnefeil i dette være unnskyldelig, 

siden det ikke er eksamen i matematikk, men jus. 

Imidlertid lar årsaksforhold seg problematisere, i og med det kompliserende i Del II rundt den 

mislykkede sikringen av fregatten - altså at denne hendelsen kan ses som en selvstendig årsak, 

urelatert til m/s Maanens skyldbrøk, slik at det rettmessige tap i såfall vil være ca NOK 1 milliard 

(totaltapet minus «tilleggstapet» ved at fregatten sank). I såfall vil m/s Maanens andel være på ca 

NOK 200 mill., noe som uansett gjør at begrensningsretten slår inn, jf foran. 

Ytterligere: Et poeng med oppgaven er å belyse hvor dramatisk skyldfordelingen kan slå ut som her, 

hvor ekstremt store verdier representert ved det ene skipet fører til et betydelig ansvar for det 

andre, også ved en beskjeden skyldbrøk. Etter vanlig erstatningstankegang kunne dette bringe inn 

betraktninger rundt påregnelighet og adekvans til beskjæring av kravet. I prinsippet er det jo slik at 

ordinær erstatningsrett - herunder adekvansbetraktninger - anvendes for fastsettelse av det tap som 

aktualiserer begrensningsrett. Det er likevel ikke å forvente at kandidatene går inn på slikt - LLM-

studentene fordi de ikke forventes å kjenne ordinær norsk erstatningsrett, og de norske ved at dette 
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er eksamen i sjørett, ikke erstatningsrett, og hvor temaet heller ikke er problematisert i pensum. 

Men det er verdt å bemerke at Brækhus så reglene om begrensningsrett som en slags siste-instans 

adekvansregulering ved katastrofehendelser (omtalt  i min artikkel i MarIus nr 484 s. 51), noe som 

forsåvidt kan ses illustrert i oppgaven. 

Videre kan det nok spørres hva tapet på de NOK 4 milliarder består i. I media i KNM Helge Ingstad er 

det tilsvarende beløp knyttet til anskaffelseskostnaden, ikke markedsverdi, som jo gjelder ved 

verdsettelsen av kommersielle fartøy, men som er mindre praktisk ved krigsskip. Oppgaven legger 

ikke opp til drøftelse av, eller spekulering rundt, slikt. 

Spml 2 

Det må være forsvarlig her å besvare relativt kort: Bergelønn betinger at havaristen er brakt i 

sikkerhet, og krav på bergelønn er begrenset til det bergedes verdi (og med tilsvarende sjøpant i 

dette), noe som etter oppgaven er null gjennom havaristens totalhavari - altså at intet 

bergelønnskrav forelå. 

Gode kandidater vil nok likevel problematisere dette noe, før de når en slik konklusjon, gjennom 

faktum slik det er lagt opp. Stilisert: dersom det er slik at havaristen avslår videre bistand med 

påberopelse av at den er brakt i (tilstrekkelig) sikkerhet, og derigjennom fratar bergeren mulighet til 

sluttført berging, kan det nok tenkes at bergeren har krav på bergelønn etter verdien da innsatsen 

ble avbrutt, og at det etterfølgende blir sett som en selvstendig hendelse, urelatert til bergingen. 

Men noe nærmere utbrodering av slikt kan ikke forventes av kandidatene - også fordi faktum ikke gir 

egentlig belegg for det:  

Etter faktum var ikke havaristen brakt i endelig sikkerhet ved å bli kjørt på grunt vann. Den måtte 

uansett berges videre (gjennom planlagt bruk av nedsenkbar lekter osv), og taubåtene ville ikke selv 

ha kunnet utført dette; bistanden ville være begrenset til fortsatt å holde/presse havaristen mot 

grunt vann. Det var altså ikke slik at taubåtene hadde i utsikt å sluttføre bergingen utfra arten av 

innsatsen som ble ytt. Her bør riktignok tilføyes at faktum er knapt på dette punkt: tanken er at siden 

havaristen tok inn vann, var den eneste og umiddelbare mulighet å dytte det mot grunt vann, men 

om kandidater ser dette annerledes, ved at forholdene ville ha tillatt å slepe havaristen til 

sikkerhet/reparasjonsverft, må slik forståelse anses forsvarlig. 

Videre: hadde havaristen blitt brakt i sikkerhet (for daværende verdi på 3 milliarder) etter vellykket 

sikringsoperasjon og gjennom bruk av nedsenkbar lekter osv, ville mulig bergelønn være begrenset til 

delinnsatsen forut for et slikt sluttresultat, og hvor kostnader til lekterbistand mv, ville komme til 

fradrag før beregning av mulig bergelønn - jf også beskrivelsen i Falkanger/Bull s 486-87.  

Hvordan kandidater evt velger å problematisere disse ting, før de ender med konklusjon om ingen 

bergelønn, kan nok variere - men man bør belønne tilløp til slik diskusjon. 

Spml 3 

Siden det er tale om bunkersoljesøl, reguleres spørsmålet av sjøl kap 10.1, hvor det knesettes 

objektivt ansvar (§ 183), og hvor begrensningsretten reguleres av sjøl kap 9 (§ 185,2). Forsvaret er 

altså ansvarlig i kraft av selve utslippet, men begrensningsreglene kan åpne for tvil: er det her § 172, 

jf § 175 som gjelder, eller § 172a, jf § 175a?  
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Dette synes å være lite avklart. Ordlyden § 172a taler for at bunkersoljesøl ikke er omfattet; det 

gjelder ikke utgifter til fjerning av de gjenstander nevnt i § 172a, 1) og 2), noe som også kan ses i 

sammenheng med at ordinært oljesøl er unntatt begrensningsreglene, jf § 173,2).Med andre ord, 

man hadde ikke i tankene da reglene ble utformet - London-konvensjonen av 1976 som supplert med 

1996- protokollen, som implementert i sjøloven - at rendyrket bunkersoljesøl skulle innpasses i 

regelverket. Men hensynet bak reglene i § 172a kan likevel tale for en utvidende tolking, noe som 

synes å være gjenspeilt i Falkanger/Bulls fremstilling av temaet.  

Falkanger og Bull sier på s. 173, med sitat fra forarbeidene, at det er "behov for en økning av ansvarsgrensene, særlig i 
forbindelse med ansvar for utgifter til å hindre og begrense forurensning fra skip, og i forbindelse med ansvar for 
vrakfjerning".  
  
Videre sies på s. 201: "Ved bunkeroljesøl vil normalt de høyere begrensnignsbeløpene i § 175a, jf. § 172a være de aktuelle".  
  
I Ot.prp.nr.79 (2004-2005) s. 41 og 42 heter det:  
  
"Bunkersolje er ikke last. Det betyr at bunkersoljesøl berre er omfatta av § 172a første ledd når skipet har lidt ein slik lagnad 
som nemnt i § 172 a første ledd nr. 1. For krav etter bunkersoljesøl der skipet ikke er "sunket, strandet, forlatt eller blitt 
vrak", er det § 175 første ledd nr. 3 og nr. 4 (...) og ansvarsgrensene i § 175 som vil gjelde, og ikke § 172 a og 
ansvarsgrensene i § 175a.  
  
(...)  
  
Departementet er samd med Sjølovkomiteen her. Departementet legg til grunn at § 172 a gjeld alle tiltak for å fjerne, 
øydeleggje eller uskadeleggjere skipet eller noko som har vore om bord i skipet. Dette gjeld også tiltak som knytte seg 
direkte til ei tingskade, til dømes fjerning av bunkersoljesøl fra ei brygge. § 172 a gjeld generelt uten omsyn til kva for skade 
ein med tiltaka unngår eller rettar opp, om dette er til dømes ein rein miljøskade eller ein tingskade (...). 
 
Samlet er altså kildebildet langt fra klart. 

 

For kandidatenes del er det opplagt en styrke om de ser dette spørsmålet. Hvilket resultat de havner 

på vil være mindre sentralt, gitt at begrunnelsen er fornuftig. Også om kandidater ikke går inn på 

spørsmålet, er det trolig greit, såfremt de orienterer seg riktig i kap 10, 1 med henvisning til kap 9, og 

altså velger §§ 172/175 eller §§ 172a/175a. 

Uansett hva man havner på, er det et poeng at ved krigsskip vil minstetonnasjen være på 5.000 tonn, 

noe som gir oppjustering av tonnasjen fra 1.000 tonn som oppgitt i oppgaven, jf § 181. Dette er 

imidlertid et «teknisk» poeng som det trolig ikke bør trekkes mye for om ikke er oppdaget; slike 

detaljer fremheves ikke i undervisningen, og det vil nok være litt tilfeldig om kandidatene har lest 

gjennom loven såvidt nøye, men temaet er nevnt i Falkanger/Bull s 171.  

Etter nåværende sjøl: Dersom man benytter § 175,3 vil begrensningen være NOK 33, 22 mill. (1,510 

mill. SDR + (3.000 tonn x 604 SDR)). Dersom man benytter § 175a vil den være NOK 90 mill. (2 mill. 

SDR + (1000 tonn x 2000 SDR) + (1000 tonn x 5000 SDR)). 

Etter tidligere sjøl, for LLM-studenter: Dersom man benytter § 175,3 er begrensningen NOK 22 mill.  

(1 mill. + (3000 tonn x 400 SDR). Dersom man benytter § 175a er løsningen uforandret fra nåværende 

lov.  

Når oppgaven opererer med erstatningskrav på NOK 30 mill., vil det altså bero på hvilke regler man 

benytter om begrensningen slår inn. 
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Videre bør nevnes: § 181 fastslår - utover minstetonnasjen på 5.000 tonn - at begrensningsreglene 

ikke får anvendelse dersom skaden «skyldes krigsskips særlige egenskaper eller anvendelse». I 

oppgaven er nevnt at kollisjonen hadde sin bakgrunn i øvelse i nattseilas, noe som er relatert til 

krigsskips bruk (sivile skip har ikke behov for slik «skarp» øvelse). Det kan altså ses slik at det å 

eksponere omgivelsene for slik tilleggsrisiko, bør lede til at staten bærer tapet uinnskrenket gjennom 

«krigsskips særlige … anvendelse». På den annen side: skipet opererte i ordinær sivil trafikk, og 

kollisjonen med etterfølgende havari og bunkerslekkasje, kunne som sådan like gjerne skjedd ved 

sivil skipsfart – se som et typisk tilfelle for reglenes virkeområde; «feiltorpedering» av sivilt skip, ND 

1978.353 Bevärn (Falkanger/Bull s 171).  

Temaet må altså ses som uavklart, og bare det å fange det opp i drøftelsen, bør opplagt gi svært god 

uttelling. 

 

Spml 4 

Svaret her er ikke opplagt. Kandidatene bør se at § 185, jf § 193 i.f. åpner for at regress kan skje etter 

alminnelige erstatningsregler, noe som tilsier at medskadevolder, som m/s Maanen i vår sak, etter 

omstendighetene kan bli regressansvarlig. Og det vil da være nærliggende å se m/s Maanens 

skyldbrøk med 20% som ansvarsgrunnlag, basert på culpa, og med fordeling av Forsvarets pålagte 

ansvar tilsvarende skyldbrøken ved regress, altså med NOK 6 mill. pålagt Maanen AS (forutsatt at 

begrensning ikke skjer etter gammel § 175, jf spml 3). En slik løsning med regresskrav basert på 

kollisjonsskyldbrøk, har støtte i § 161 hvor tredjeparts lasteier kan kreve hvert av skipene etter slik 

skyldbrøk, riktignok ikke i regress, men likefullt til illustrasjon av løsningsmodellen.  

Om kandidater svarer slik, må det være fullt forsvarlig.  

Men temaet er trolig mer komplisert. En skyldfordeling mellom de kolliderende skip er ikke 

nødvendigvis det samme som ansvarsgrunnlag ved denne form for konsekvensskade av kollisjonen, 

påført omverdenen. Dette har også en side mot årsaks- og påregnelighets- og 

adekvansbetraktninger, som nevnt i spml 1, herunder om punkteringen av bunkerstankene under 

hevingsoperasjonen kan/bør ses som en selvstendig skadehendelse. Det er med andre ord ikke gitt at 

skyldbrøk ved kollisjon nødvendigvis utgjør ansvarsgrunnlag ved mer avledede tapsposter, som her. 

Dette reiser altså spørsmål utover hva som er direkte regulert i § 161 første til tredje ledd; de 

tapspostene som der er regulert, er normalt direkte og umiddelbare tapsposter. Disse 

betraktningene er av generell art, det forventes ikke at kandidater problematiserer slikt. 

 

 

Trond Solvang, mars 2019 


