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1: Fartøyet som sikkerhetsobjekt

• Hva er spesielt med skip som sikkerhetsobjekt?
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2: Panterett - Kontraktspant

Daniel K. Ludwig (1897 – 1992)

Skip 2

Bank

Pant i skip + hyre

Lån til å kjøpe
Skip 2

Oljeselskap

Tidscerteparti

Hyre

Skip 1

Oljeselskap

Tidscerteparti

Hyre



2: Panterett - Kontraktspant

Daniel K. Ludwig (1897 – 1992)



2: Panterett - Kontraktspant

• Skipsfinansiering i praksis

– Låneavtale

– Pant i skipet – panteavtale / pant

– Pant i inntektsstrøm (assignment of earnings)

– Pant i forsikringsutbetalinger (assignment of insurances)

– Pant i certepartiet med rett til inntreden?  (assignment of charter)

• Ikke hjemmel for dette i norsk rett



2: Panterett - Kontraktspant

• Kontraktspant: Reguleres av nasjonal rett

• Sjølovens regler: 

– Rettsvern (§ 41)

– Prioritet (§§ 23-25)

– Skip under bygging, §31 

– Flyttbare plattformer o.l.,  § 507



2: Panterett - Kontraktspant

• Hva inngår? (§ 45)

– Skipet med alt tilbehør

– Visse unntak

– Gjelder ikke for § 507-enheter («boreplattformer og liknende flyttbare innretninger»)



2: Panterett - Kontraktspant

• Hva inngår? (§ 45)

Skip = § 45 Ikke-skip = § 507, og § 45 gjelder ikke



2: Panterett - Kontraktspant

• Eierens rådighet over det pantsatte skipet

– Hovedregel: Bruke det «på vanlig måte», pantel. § 1-7.

• Risiko for verdifall. «Minimum value clause»

• Risiko for tap av pantobjektet. Forsikring.



2: Panterett - Utleggspant

• Enten kravet relaterer seg til skipet eller ikke

• Forutsetter rettslig grunnlag – typisk dom (tvangsl. § 7-2)

• Utlegg får rettsvern ved registrering i skipsregisteret (sjøl. § 41(3))



2: Panterett – Dekning

• Tvangssalg

• Tvangsbruk

• Avtalte ordninger?



2: Panterett - Sjøpant (legalpant)

• Konvensjonsgrunnlaget

• Bakgrunn

• Kjennetegn:

– Oppstår automatisk

– Gjelder krav knyttet til det aktuelle skipet

– Ikke registrert i skipsregisteret – og ikke mulig å registrere (sjøl. § 20)

– Har prioritet foran alle andre krav (§ 52)

– Bortfaller ikke ved eierskifte (§ 53)

– Foreldes ganske raskt (§ 55)



2: Panterett - Sjøpant (legalpant)

• Konvensjonsgrunnlaget

• Bakgrunn

• Kjennetegn:

– Oppstår automatisk

– Gjelder krav knyttet til det aktuelle skipet

– Ikke registrert i skipsregisteret – og ikke mulig å registrere (sjøl. § 20)

– Har prioritet foran alle andre krav (§ 52)

– Bortfaller ikke ved eierskifte (§ 53)

– Foreldes ganske raskt (§ 55)



2: Panterett - Sjøpant (legalpant)

• Hvilke krav er sikret med sjøpant? (§ 51)

1: Hyre til mannskapet

2: Havne-, kanal- og andre vannveisavgifter og losavgifter

3: Erstatning for tap av liv eller skade på person

4: Erstatning for tingskade utenfor kontrakt

5: Bergelønn, erstatning for fjerning av vrak og bidrag til felleshavari



2: Panterett - Sjøpant (legalpant)

• Du har et sjøpantsikret krav. Hva skjer nå?

– Foreldes etter ett år

– Spesielle fristavbrytelsesregler: 
• Ordinært søksmål uten betydning.
• Avbrytes kun ved arrest (sjøloven § 55)

– Er vilkårene for arrest oppfylt? (tvl § 33-2)

– Må deretter begjære tvangssalg.

– Sikkerhetsstillelse for å avverge arrest



2: Panterett - Sjøpant (legalpant)

• Sjøpant i last (§ 61) – «lien on cargo»

(1): Fordring på bergelønn og bidrag til felleshavari

(2): Der skipets representant i henhold til sin lovbestemte fullmakt har truffet en avtale eller 
forføyning eller gjort utlegg for lasteierens regning.

(3): Krav om frakt, hvis lasteeier er debitor for frakten.



3: Arrest

• Internasjonale konvensjoner 1952 og 1999

– Hvorfor ny konvensjon i 1999?

• Arrestvilkårene  tvisteloven kap. 33 

• Arrestvilkårene i sjøloven kap. 4



3: Arrest

Arrestvilkårene i sjøloven kap. 4

• “Arrest i skip kan bare tas for å sikre et sjørettslig krav» (§ 92)

• Uttømmende liste over sjørettslige krav i § 92

• Hvilke skip kan arresteres for å sikre kravet? (§ 93)

• Skipet må kunne tjene som dekningsobjekt (§ 93(4)). 



3: Arrest

• Listen over sjørettslige krav i § 92

• Noen eksempler:

– a) skade forårsaket av et skip ved sammenstøt eller på annen måte,

– b) død eller skade på person forårsaket av et skip eller inntruffet i forbindelse med bruken av 
et skip,

– k) gods eller materialer som er levert til et skip på et hvilket som helst sted for å brukes til drift 
eller vedlikehold av skipet,

– m) hyre og annen godtgjørelse til skipsføreren og andre ansatte om bord, i anledning 
deres tjeneste på skipet,

– q) panterett eller annen sikkerhet i et skip, med unntak av sjøpanterett



3: Arrest

(Østlands-posten, 10. april 2013)



3: Arrest

(Abc nyheter, 22. mai 2014)



3: Arrest



4: Tilbakeholdsrett

• Krever hjemmel

• Alt. 1: Kontrakt

• Alt. 2: Sjøloven § 54

– (1) Den som bygger eller reparerer et skip, kan utøve tilbakeholdsrett i skipet til sikring av sin 
fordring i anledning av byggingen eller reparasjonen så lenge denne fortsatt har skipet i sin 
besittelse.

– (2) Tilbakeholdsretten står tilbake for sjøpanterett i skipet, men går foran annen rett og andre 
heftelser i skipet.

Kontinuitetskravet


