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1 Innledning 

 

1.1 Emnet for oppgaven 

Hovedproblemstillingen i denne oppgaven er å identifisere hvilken adgang norske 

myndigheter har til å gripe inn overfor utenlandske skip ved fare for akutt forurensning, 

i henholdsvis sjøterritoriet og den økonomiske sonen.  

 

Jeg vil først klarlegge betingelser for myndighetenes adgang til å gripe inn overfor skip, 

deretter redegjøre for hvilke tiltak det rettslig sett er grunnlag for å iverksette i 

skadeforebyggende henseende.   

 

Skipsfarten utgjør i dag en alvorlig forurensningskilde. Både nasjonalt og internasjonalt 

har det vært nedlagt omfattende arbeid for å søke å håndtere og ikke minst forebygge 

skipsfartens miljøproblemer.1 De mulige skader på miljøet ved ulykker hvor tankskip er 

involvert er enorme, men også andre skip har på grunn av egen bunkers og kjemikalier 

stor skadeevne. Spørsmålet om hvorfor disse ulykkene inntreffer, har imidlertid ikke 

noe entydig svar. Årsaker til akutt forurensning fra skip kan skyldes kollisjon med annet 

fartøy, grunnstøting mot fast fjell eller sandbanker, brann og eksplosjon, materialsvikt, 

alvorlig skade på maskin, kantring etc. Den utløsende faktor er imidlertid i overveiende 

antall tilfeller menneskelig eller teknisk svikt.2  

 

 
1
 Den første spire til internasjonal regeldannelse på området så man allerede på 1920- tallet, da ”The 

International Maritime Conference” i Washington i 1926 presenterte den første internasjonale konvensjon 
som relaterte seg til oljeforurensning fra skip. Konvensjonen ble imidlertid aldri ratifisert av noen nasjon. 
I 1954 ble imidlertid ”The International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil” 
(OILPOL) vedtatt. Det var den første internasjonale konvensjon som utelukkende relaterte seg til 
oljeforurensningsproblemer. OILPOL er i dag videreført og videreutviklet i MARPOL 73/78. De viktigste 
materielle reglene i konvensjonen finnes i fem til dels meget detaljerte annekser med tilhørende 
appendikser. MARPOL 73/78 er inkorporert i norsk rett gjennom reglene i sjødyktighetsloven av 9. juni 
1903 nr 7 kapittel 11.     
2
 Jf artikkelen ”Verdensflåten i frisk medbør” av Martin A. Thorheim, trykt i ”På norske vinger” 8/95 s 10 

flg.   
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Et illustrerende tilfelle på tankskipenes enorme skadepotensiale, er skjebnen til det 

greskeide tankskipet ”Prestige” som havarerte utenfor Galicias kyst i Spania i november 

2002. 64 000 tonn av oljelasten rant ut, og flere hundre kilometer av Galicias kyst er 

derfor sterkt forurenset. I tillegg til de ca 13 000 tonnene som fortsatt finnes i vraket, er 

5 000 til 10 000 tonn i drift på havet og treffer med ujevne mellomrom land.  

 

Tilsvarende store utslipp fra skip har man ikke hatt i Norge – men heller ikke den 

langstrakte norskekysten har blitt skånet for ulykker. Siden 1989 har det vært ca 10 

større skipsforlis med vesentlig oljeforurensning og forurensningsskade, blant annet i 

desember 2000, ved grunnstøtingen av fryseskipet ”Green Ålesund” nord for 

Haugesund og bulkskipet ”John R” utenfor Ringvassøya i Troms. Under 

grunnstøttingen av det norskeide skipet ”Green Ålesund” lekket 200 tonn olje ut.3 

Vellykket nødlossing og tømming av om lag 820 tonn olje fra det kypriotiske lasteskipet 

”John R” forhindret en miljøkatastrofe i Troms området.4   

 

Det er imidlertid antatt at faren for større utslipp av olje vil øke i norske farvann i 

forbindelse med voksende tankskipfart til og fra de nye oljefeltene i Nordvest 

Russland.5 I følge tall fra Landsdelskommandoen gikk det i fjor 295 tankskip fra 

Murmansk- området langs norskekysten. Utviklingen tilsvarte en økning i 

transportvolumet på hele 45 prosent enn året før. Omfanget av olje- og gasstransportene, 

antas i fremtiden å øke ytterligere dersom gjennomføringen av prosjektet om bygging 

av en rørledning til Murmansk står ferdig rundt 2007. Et aktuelt spørsmål er derfor 

hvordan akutte oljeutslipp skal forebygges og forhindres, og i denne sammenheng kan 

det derfor være praktisk å identifisere hvilken adgang norske myndigheter har til å gripe 

inn ved fare for akutt forurensning fra utenlandske skip. 

 

 

 
3
 Kystverket: oljevernaksjonen Green Ålesund. 

4
 Kystverket: oljevernaksjonen John R. 

5
 MND Rapport nr 99- 3010 s 15. 
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1.2 Avgrensninger og begrepsforklaringer 

Med ”skip” forstås tradisjonelt en flytende innretning av en viss størrelse som er i stand 

til å bevege seg på eller gjennom vannet.6 Språklig sett kan flyttbare innretninger7 falle 

inn under skipsbegrepet, med det avgrenses mot slike i denne oppgaven da det vil favne 

for vidt å behandle dette her. Jeg vil i det følgende konsentrere meg om lasteskip, som 

ved uhell kan forårsake store miljøskader på grunn av sin last og drivstoff.8 Lasteskip er 

i forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere9 § 1 definert 

negativt som ”skip som ikke er passasjerskip, eller fiske- og fangstfartøy, og som ikke 

brukes i Sjøforsvarets tjeneste”.    
 

Regler som tar sikte på å sikre og beskytte miljøet mot forurensning faller systematisk 

sett inn i tre kategorier.10 For det første har man regler som tar sikte på å hindre at 

forurensning overhodet skal inntre. Deretter har man regler om beredskap og tiltak ved 

faktisk forurensning, samt ved truende forurensningssituasjoner. Reglene tar særlig sikte 

på å avverge eller minimalisere virkninger av forurensning. Videre har man regler som 

skal sikre at skader, tap og omkostninger som påløper som følge av en oppstått eller 

truende forurensning, blir dekket gjennom et ansvarssystem. Denne oppgavens tema er 

norske myndigheters adgang til å gripe inn ved fare for akutt forurensning. Med fare for 

akutt forurensning forstås fare for plutselige utslipp av en merkbar størrelse som ikke er 

tillatt i eller i medhold av lov jf forurensningsloven § 38.11 Av den grunn vil jeg i det 

følgende kun behandle beredskapsregler som tar sikte på å avverge forurensning. 

Reglene er således ett av flere anvendelige virkemidler i bekjempelsen av forurensning, 

og må sees i forhold til andre anvendelige virkemidler, både av faktisk og rettslig art.12

 

 
6
 Falkanger / Bull s 23. 

7
 Flyttbare installasjoner, anlegg eller annet utstyr for petroleumsvirksomheten. 

8
 Generelle svakhetstrekk ved oljetankere har vært strukturelle feil, dårlig manøvreringsevne, dårlig 

flyteegenskaper ved uhell, vansker med tauing og ankring og høy alder blant de store tankskip. Farer ved 
bulkskip kan være strukturelle skader på grunn av lasten eller kantring, brann og eksplosjon som en følge 
av lasten.  
9
 Forskrift om sikkerhetstiltak m.m på passasjer- lasteskip og lektere av 15. juni 1987 nr 507. 

10
 Falkanger / Bull s 173. 

11
 Den nærmere grensedragning av begrepet kommer jeg tilbake til under punkt 2.2.2. 

12
 I denne sammenheng er særskilt regler om sikkerhetsstandarder og regelmessige kontroller av 

klassesertifikater for skip av betydning. Etter sjødyktighetsloven av 9. juni 1903 nr 7 § 3 annet ledd, er det 
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Oppgaven behandler adgangen til å gripe inn i sjøterritoriet og i den økonomiske sonen. 

Begrepet ”sjøterritorium” brukes imidlertid i den juridiske terminologien på to måter; 

enten som omfattende både indre farvann og et tilstøtende havbelte utenfor, eller som 

bare omfattende det tilstøtende havbelte- altså området mellom de indre farvann og 

sjøterritoriets yttergrense (territorialgrensen). Den sistnevnte bruksmåte legges videre til 

grunn, da denne best samsvarer med tendensen i moderne terminologi.13 Med 

økonomisk sone forstås havområdet som ligger utenfor og er tilstøtende til sjøterritoriet, 

og som reguleres av en særlig rettsordning.14 

 

1.3 Rettskilder 

Når det gjelder forurensning, utgjør forurensningsloven det sentrale regelverket i 

Norge.15 Loven omfatter i utgangspunktet alle former for forurensning uten hensyn til 

hva forurensningskilden er, og vil derfor være et naturlig utgangspunkt for behandling 

av norske myndighetenes adgang til å gripe inn overfor skip ved fare for akutt 

forurensning.   

 

 

 
Sjøfartsdirektoratet som står for den alminnelige kontrollen med skipene i Norge. Den praktiske 
gjennomføringen er imidlertid i forskrift av 26. juni 1980 nr 1 videre delegert til Skipskontrollen, som er 
Sjøfartsdirektoratets ”ytre etat” og arbeider i henhold til instruks gitt av Sjøfartsdirektøren. Direktoratet 
får også assistanse av andre institusjoner – særlig viktig er klasseselskapene, hovedsakelig Det Norske 
Veritas som utøver preventiv kontroll på vegne av det offentlige, og har ansvaret for å utstede sertifikat.  
Skipsfartsvirksomheten omfattes også i økende grad av EUs lovgivning. Etter det tidligere nevnte 
”Prestige” havariet, har særskilt sikkerhets- og miljøkrav for oljetankskip blitt betydelig skjerpet, innen 
EU- kommisjonen. På bakgrunn av ulykken vedtok EU forordning 1726/2003 om fremskyndet innfasing 
av krav til dobbeltskrog eller tilsvarende design for oljetankskip med enkeltskrog. Forordningen setter 
forbud mot transport av tunge oljer i skip med enkle skrog, noe som medfører at enkeltskrogstankere får 
vesentlig forkortet levetid dersom de ikke overføres til nye markeder. I tillegg settes det strenge krav til 
kontroll av oljetankskip som er over 15 år gamle. Gjennom EØS- avtalen er norske myndigheter forpliktet 
til å gjennomføre alle EU forordninger (samt direktiver) vedtatt av EØS- komiteen.  
13

 Jf, 1958 konvensjonen om sjøterritoriet og tilstøtende sone art 1 og Havrettskonvensjonen 1982 art 2. 
14

 Det er i dag hevet over enhver tvil at adgangen til å etablere slike soner utenfor sjøterritoriet, på inntil 
200 nautiske mil fra grunnlinjene, er hjemlet i den alminnelige folkerett på grunnlag av den statspraksis 
som har utviklet seg - særlig under og etter FNs tredje havrettskonferanse (1973-82) jf St prp nr 37(1995-
96) s 34.  I denne sammenheng kan det også vises til Den Internasjonale Domstolens uttalelse i 
Kontinentalsokkel- saken, hvor retten uttalte at ”the institution of the exclusive economic zone (…) is 
shown by the practice of states to have become a part of customary law”, jf. ICJ Rep. 1985 s 13.   
15

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6.   
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Lovens formål vil være av sentral rettskildemessig betydning for hvordan loven skal 

tolkes, i og med at den er en retningslinje fra lovgiver om hvilke verdier loven skal 

ivareta.16 Miljørettslige hensyn, som primært fremmes gjennom andre 

enkeltbestemmelser, kan også påvirke hvor langt det er riktig å tolke samt anvende 

loven i retning av å fremme det angitte formål. På miljørettens område kan reelle 

hensyn sorteres under tre hovedhensyn: rent miljø, samfunnsøkonomisk effektivitet og 

rettferdighet.17 Mens hensynet til rent miljø taler for strengest mulige restriksjoner ved 

fare for miljøskadelig aktivitet, vil de andre hensyn, avhengig av den konkrete 

problemstilling, både kunne tale for mer eller mindre strenge restriksjoner.    

 

Grunnloven § 110 b om rett til et rent miljø, vil også være en relevant tolkningsfaktor 

ved miljørettslige spørsmål. I Lunner Pukkverk dommen18 tolkes forurensningsloven 

utvidende ut fra miljøhensyn med blant annet støtte i Grunnloven § 110 b. 

 

Folkeretten setter grenser for statenes adgang til å gripe inn overfor utenlandske skip i 

havområdene. Det fremgår uttrykkelig av forurensningsloven § 3 annet ledd at de 

begrensninger som følger av Norges folkerettslige forpliktelser, skal respekteres av 

norske myndigheter.19

  

Havrettskonvensjonen av 10. desember 1982 (heretter HRK), som utgjør det sentrale 

regelverket i havretten20, vil her være av særskilt betydning, da denne regulerer 

adgangen til å gripe inn overfor forurensning som forårsakes av andre staters 

rettsubjekter, særlig deres skip. Konvensjonen kodifiserer en stor del av de folkerettslige 

havrettsregler grunnlagt gjennom sedvaneretten. Kodifiserte regler vil derfor være 

 

 
16

 Eckhoff kapittel 4. 
17

 Bugge kapittel 2. 
18

 Rt 1993 s 528. 
19

 Se også Ulfstein, på s 406 - 409. 
20

 Konvensjonen var et resultat av ni års forhandlinger på FNs tredje havrettskonferanse. Den har effektivt 
erstattet den første store kodifikasjonen av havretten, som gikk tilbake til FNs første havrettskonferanse, 
nemlig de fire Genève konvensjonene fra 1958. Etter HRK art. 311 nr 1 går den foran de fire FN 
konvensjonene alle datert 29. april 1958; konvensjonen om sjøterritoriet og den tilstøtende sone, 
konvensjonen om det åpne hav, konvensjonen om fiske på det frie hav og om bevaring av dets levende 
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bindende også for skip fra stater som helt eller delvis ikke har sluttet seg til 

konvensjonen. Norge ratifiserte HRK 24. juni 1996,21 og er bundet av konvensjonens 

regler ovenfor de øvrige traktatparter.  

 

Det finnes også en rekke andre konvensjoner av betydning for å hindre forurensning til 

sjøs. Spesielt har FNs sjøfartsorganisasjon, IMO,22 vært en pådriver i arbeidet med 

skipsforurensninger og oljevern på det internasjonale plan. MARPOL konvensjonen 

73/7823 om hindring av forurensing fra skip samt Inngrepskonvensjonen av 29. 

november 196924 om inngrep ved fare for forurensning som følge av en sjøulykke, 

kommer spesielt til å bli trukket frem i det følgende. Konvensjonene er inkorporert25 i 

norsk rett i forskrifts form. 

 

Ved tolkning av norske regler som bygger på internasjonale konvensjoner, må man også 

bygge på internasjonale rettskildefaktorer for å finne riktig meningsinnhold i norsk rett. 

Dersom lovgiver har gitt signaler om at man ikke godtar en fortolkning av den 

internasjonale regelen, vil norske rettsanvendere måtte forholde seg til lovgivers 

synspunkt.26        

 

I tillegg til bindende folkerettslige regler, kan også erklæringer vedtatt på internasjonale 

konferanser være en relevant rettskildefaktor i miljørettslig sammenheng. Gjennom 

slike erklæringer har en rekke internasjonale miljørettslige prinsipper kommet til 

uttrykk. Selv om erklæringene ikke kan anses for å være rettslig bindende27, kan de 

 

 
ressurser, konvensjonen om kontinentalsokkelen samt valgfri protokoll om obligatorisk tvisteløsning. 
Kun den sistnevnte konvensjonen ble ratifisert av Norge.  
21

 Det vises til St prp nr 37 (1995-96) og Innst S nr 227 (1995-96) om samtykke til ratifikasjon av 
Havrettskonvensjonen.  
22

 International Maritime Organisation. 
23

 The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships med protokoll I og II datert  
2. november 1973 og ny protokoll inngått 17. februar 1978. 
24

 International Convention relating to Intervention on the High Seas in case of Oil Pollution Casualties. 
25

 Inkorporasjon betyr at de folkerettslige reglene gjøres til en del av norsk rett gjennom gjengivelse eller 
henvisning. 
26

 Jf OFS- saken, Rt 1997 s 580. 
27

 Ruud/Ulfstein/Fauchald s 39. 
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imidlertid ofte bli betraktet som rettesnorer, samt bevis for utviklingen av miljørettslige 

prinsipper i folkerettslig sedvanerett.  

 

I folkerettslig argumentasjon er det også klart at avgjørelser fra folkerettslige domstoler 

er en relevant rettskildefaktor.28 Den Internasjonale Domstolens29avgjørelser står i denne 

sammenheng i en særstilling, da avgjørelsene har spilt en sentral rolle når det gjelder å 

fastslå det nærmere innholdet i den folkerettslige sedvaneretten.   

 

Forvaltningsloven30 setter for øvrig grenser for forvaltningens virksomhet. Etter § 1 

gjelder loven for virksomhet drevet av forvaltningen der ikke annet går frem av loven 

som styrer forvaltningens arbeid. For forurensningsloven følger henvisningen direkte av 

§ 85.       

 

1.4 Den videre fremstilling 

Når det gjelder den videre drøftelse er oppgaven delt inn på følgende måte: 

I kapittel 2 behandles forurensningslovens anvendelsesområde mot akutt forurensning 

fra skip. I kapittel 3 redegjøres det generelt for lovens betingelser for 

forurensningsmyndighetenes adgang til å gripe inn ved fare for akutt forurensning. Jeg 

behandler så særskilt spørsmålet om adgangen til å gripe inn overfor utenlandske skip i 

kapittel 4 og 5. Kapittel 4 behandler spørsmålet i forhold til sjøterritoriet, mens kapittel 

5 behandler spørsmålet i forhold til den økonomiske sonen. I kapittel 6 tas opp en kort 

konklusjon.   

 

 

 

 

 

 

 
28

 Den vekt enkeltavgjørelser blir tillagt vil imidlertid variere avhengig av domstolens autoritet, se Ruud/ 
Ulfstein / Fauchald på s 28.   
29

 Jf Statue of the International Court of Justice 1945. 
30

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967.   
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2 Forurensningslovens anvendelsesområde mot akutt forurensning fra 
skip  

 

2.1 Generelt 

Under utarbeidelsen av forurensningsloven var en av målsettingene å få en samordnet 

regulering av forurensningsspørsmål i en lov.31 Imidlertid har i dag både 

forurensningsloven og sjødyktighetsloven bestemmelser om akutt forurensning, i 

henholdsvis kapittel 6 og kapittel 11. Etter ordlyden i sjødyktighetsloven § 111 er det 

ingen tvil om at lovens kapittel 11 regulerer forurensninger fra skip. Spørsmålet er 

imidlertid om forurensningsloven kapittel 6 også kan anvendes på skipsforurensninger 

og med dette supplere bestemmelsene i sjødyktighetsloven kapittel 11. 

 

Nedenfor vil jeg først under punkt 2.2, om lovens saklige virkeområde, ta opp 

spørsmålet om forurensningslovens anvendelse på skipsforurensninger, herunder 

spørsmålet om hva slags miljøpåvirkning loven gjelder for. Under punkt 2.3 tas 

spørsmålet om lovens stedlige virkeområde opp. Under punkt 2.4, om lovens personelle 

virkeområde drøftes spørsmålet om hvordan ansvaret mot akutt forurensning er fordelt 

mellom lovens subjekter.  

     

2.2 Lovens saklige virkeområde 

2.2.1 Anvendelse på skip 

Forurensningsloven § 5 regulerer forurensingslovens anvendelsesområde i forhold til 

transportanlegg. Etter ordlyden i § 5 annet ledd skal i utgangspunktet kun 

 

 
31

 Ot prp nr 11(1979-80) s 1 flg. 
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sjødyktighetsloven, som lex specialis, regulere forurensning fra skip, siden skip etter 

alminnelig språklig forståelse er å anse som ”transportmiddel”.   

 

Under utarbeidelsen av forurensningsloven uttalte Sjøfartsdirektoratet at flere av 

bestemmelsene som ble foreslått i den nye loven ikke egnet seg for anvendelse på skip, 

og at slike regler derfor alternativt kunne gis med hjemmel i de nye reglene om 

skipsforurensninger i sjødyktighetsloven.32 Miljøverndepartementet var enig med 

Sjøfartsdirektoratets syn på manglende behov for å la forurensningsloven kapittel 1 til 5 

gjelde i sin helhet for skip, samt synspunktet om at sjødyktighetsloven måtte være det 

naturlige utgangspunkt for forurensning som følger av vanlig skipsdrift. Departementet 

understreket imidlertid at selv om sjødyktighetsloven inneholder i § 114 regler som 

langt på vei vil gi vern mot ulykker, må de generelle reglene i forurensningsloven 

betraktes som et nødvendig supplement til reglene i sjødyktighetsloven.33 På bakgrunn 

av at de nye reglene i sjødyktighetsloven ikke inneholder bestemmelser som direkte 

gjelder akutt forurensning, kommer departementet frem til at forurensningsloven 

kapittel 6 bør gjelde i sin helhet ved forurensninger fra skip. Lovens forarbeider gir 

dermed klart uttrykk for at forurensningsloven kapittel 6 skal komme til anvendelse på 

forurensninger fra skip.  

 

Høyesteretts anvendelse av forurensningslovens bestemmelser i Rt 1992 s 1578, fremfor 

en regel om aktsomhetsplikt etter sjødyktighetsloven § 113, hvor et skip strandet og 

medførte oljesøl, kan også trekkes frem som et moment for at lovens kapittel 6 skal 

komme til anvendelse mot forurensninger fra skip. Selve spørsmålet om 

forurensningsloven kan anvendes mot akutt forurensning fra skip ble ikke drøftet, 

således kan avgjørelsen ikke få stor rettskildemessig betydning her.  

 

Det fremgår i dag av forurensningsloven § 5 tredje ledd at akutt forurensning fra skip 

reguleres av denne lov, dersom forurensningen ikke ”må anses tillatt i medhold av 

annen lovgivning”. Hvorvidt forurensningen må anses tillatt etter spesiallovgivingen, 

 

 
32

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 16. 
33

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 16.  
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må avgjøres konkret.34 Hovedprinsippet i norsk forurensningsrett er at all forurensning 

er forbudt, jf det alminnelige forbudet mot å gjøre eller sette i verk noe som kan 

medføre forurensning jf forurensningsloven § 7. Det kan derfor vanskelig sluttes at 

betydelig forurensing på forhånd vil kunne være tillatt etter norsk rett. Bestemmelsen i  

§ 5 tredje ledd er imidlertid formulert slik at det avgjørende er om spesiallovgivningen 

regulerer hvorvidt en forurensning er tillatt, og man må derfor undersøke om akutt 

forurensning kan tenkes å være tillatt etter sjødyktighetsloven kapittel 11.  

 

2.2.1.1 Forholdet til sjødyktighetsloven kapittel 11 

Sjødyktighetsloven kapittel 11 ble tilføyd ved lov av 8. juni 1979 for å gjennomføre 

blant annet MARPOL konvensjonen av 1973 med tilleggsprotokoll av 1978.35  

 

Ut fra kapittelets formålsbestemmelse i § 111 som er å forebygge forurensning av sjø, 

vassdrag og luft ved utslipp av skadelige stoffer fra skip samt ved dumping, kan det 

vanskelig tenkes at akutt forurensning kan være tillatt i medhold av sjødyktighetsloven. 

Utslipp er i § 112 (b) definert som enhver frigivelse eller tømming fra skip uansett 

årsak, og uttrykket omfatter med dette akutt forurensning. En slik forståelse 

underbygges ytterligere ved lovfestet alminnelig aktsomhetsplikt som følger av § 113, 

om at enhver plikter å være aktsom samt treffe rimelige tiltak for å unngå at 

forurensning oppstår.  

 

En av kapittelets viktigste funksjoner er imidlertid, at det etter § 114 gis hjemmel for 

utferdigelse av forskrifter som er nødvendig for å gjennomføre MARPOL 

konvensjonens bestemmelser om nærmere regulering av adgangen til utslipp av ulike 

typer skadelige stoffer.      

 

Sjøfartsdirektoratet har med hjemmel i § 114 nr 4 gitt forskrift om hindring av 

forurensning fra skip m.m.36 Gjennom forskriftens § 2-5 inkorporeres MARPOL 

 

 
34

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 93. 
35

 NOU 1978:20 s 9. 
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konvensjonens vedlegg 1, regel 9 og 10. Etter MARPOL regel 9 (1) er utslipp av olje i 

utgangspunktet forbudt. Et totalt forbud er imidlertid kun innført i visse, nærmere 

avgrensede områder. Utenfor de særskilt angitte områder er kontrollerte utslipp 

unntaksvis tillatt, etter relativt strenge og detaljerte kriterier til utslippets kvantum. 

Trafikkerende skip kan derfor i utgangspunktet, utenfor en sone på 50 nautiske mil fra 

land, skille ut mindre mengde oljeblandinger. Mengden av utslipp et skip kan tillates å 

skille ut, avhenger imidlertid av kriterier som skipets kategori og totale lastemengde. 

Det må følgelig sluttes at akutt oljeforurensning etter forskriften ikke vil være tillatt, 

siden regelen bare åpner for meget kontrollerte utslipp. 

 

Sjødyktighetsloven § 115 inkorporerer MARPOL regel 11, som gjør unntak fra 

MARPOL regel 9 og 10. Etter § 115 første ledd nr 1 er ukontrollerte utslipp, som anses 

nødvendig av hensyn til skipets sikkerhet, de ombordværendes helse eller hensynet til å 

redde liv tillatt. Tilsvarende gjelder etter § 115 første ledd nr 2 utslipp som skriver seg 

fra en uforskyldt skade på enten skip eller last. Det vil her være på sin plass å presisere 

at lovteksten i § 115 ikke gir uttrykk for at ukontrollerte utslipp er ”tillatt” – loven kun 

unntar utslipp som skyldes de ovennevnte årsaker fra forbudet. Formålet med 

bestemmelsen er å opprette snevre unntaksregler fra en streng utslippsregulering. Det 

følger uttrykkelig av forarbeidene at unntakene kun er ment å rette seg mot 

nødrettssituasjoner, og går ikke lenger enn hva som følger av straffelovens alminnelige 

nødrettsbestemmelser. Det presiseres videre at teksten er inntatt i bestemmelsen av 

pedagogiske grunner, i tilknytning til de øvrige regler om utslipp fra skip. 37 Slutninger 

fra rettskildemateriale rundt strafferettslige nødrettsbestemmelser indikerer at lovgiver 

her har ment å uttrykke at sanksjonssystemet i sjødyktighetsloven38 ikke vil være 

hensiktsmessig i forhold til utslipp som faller inn under bestemmelsens snevre 

anvendelsesområde. Med hensyn til oljesøl ved skipsulykker, kan det nok hevdes at 

prevensjonshensynet har begrenset gjennomslagskraft. Det er liten grunn til å tro at 

 

 
36

 Forskrift om hindring av forurensning fra skip av 16. juni 1983 nr 1122. 
37

 NOU 1978:20 s 16. 
38

 Sjødyktighetsloven med forskrifter inneholder regler om at brudd på pliktene etter regelverket kan 
medføre straffereaksjon. Straffebestemmelsen for overtredelsen av sjødyktighetsloven kapittel 11 finnes i 
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selve trusselen om straff kan ha noe videre effekt på å hindre utslipp i en nødsituasjon, 

når alle rimelige forholdsregler i utgangspunktet er blitt tatt av forurenser, før og etter 

uhellet for å hindre slike utslipp. Det synes derfor nærliggende å tolke at bestemmelsen i 

§ 115 bare refererer til de strafferettslige konsekvensene av et utslipp, og at denne ikke 

regulerer hva som skal være ”tillatt i medhold av annen lovgivning”, jf. 

forurensningslovens § 5.  

 

Konklusjonen er at akutt oljeforurensning ikke vil være tillatt i medhold av 

sjødyktighetslovens bestemmelser, og forurensningsloven kapittel 6 vil med dette kunne 

anvendes på forurensning fra skip. 

 

2.2.2 Forurensningsbegrepet   

For at en miljøpåvirkning skal betraktes som ”forurensning” etter forurensningsloven 

kreves det etter definisjonen i § 6 første ledd at det kan oppstå ”skade eller ulempe for 

miljøet”. Bestemmelsen oppstiller imidlertid et ytterligere kvalifikasjonskrav; skaden på 

miljøet må komme av bestemte årsaker jf. § 6 første ledd nr 1-4.39 Typiske tilfeller av 

forurensende utslipp fanges imidlertid opp av § 6 første ledd nr 1: ”tilførsel av fast stoff, 

væske eller luft, vann eller grunn.” 

 

Uttrykksmåten ”skade eller ulempe” er en rettslig standard tatt med for å unngå lovens 

anvendelse på ethvert utslipp. At noe er til skade eller ulempe for miljøet, betyr at 

resipienten utsettes for en påvirkning slik at det ikke kan nyttes på samme måte som før, 

enten det er mennesker, dyr eller planter som blir skadelidende, eller det er snakk om 

skader på gjenstander og ressurser. Innholdet i en rettslig norm kan imidlertid endres 

etter hvert som målestokken i samfunnet endres. Vurderingen av hva som er skade og 

ulempe må dermed skje i lys av lovens formål, som er å sikre en forsvarlig 

miljøkvalitet, der ønsket kvalitet må veies mot andre mål for samfunnsutviklingen jf  

 

 
dag i straffelovens § 427, som slår fast at forsettlig eller uaktsom overtredelse samt medvirkning til 
overtredelse av reglene i kapittel 11 kan føre til bøter eller fengsel i inntil fire måneder eller begge deler. 
39

Etter § 6 nr 1 kan årsaken være tilførsel av fast stoff, væske eller gass i miljøet, i nr 2 omfattes støy og 
rystelser som årsak. Nr 3 omfatter lys og annen stråling og etter nr 4 omfattes påvirkning av temperaturen.   
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§ 1. I praksis vil dermed en rekke av dagliglivets forurensninger ikke regnes for å være 

til “skade eller ulempe” for miljøet.  

  

Bestemmelsene i forurensningslovens kapittel 6 omfatter imidlertid ikke 

bagatellmessige utslipp, og definisjonen av akutt forurensning i § 38 er utformet i 

overensstemmelse med dette. Det kreves således at forurensning slik som definert i § 6, 

er ”av betydning”. Hva som ligger i uttrykket beror på et skjønn,40 der omfanget av 

utslippet, samt størrelsen på mulige skader og ulemper må vurderes konkret i hvert 

enkelt tilfelle. Et utslipps skadevirkninger avhenger gjerne av faktorer som mengden og 

egenskapen til det skadelige stoffet som slippes ut, hvordan det blandes i vannmassene 

samt hvor fort det nedbrytes.41 Tolkningen kan imidlertid by på problemer, hvis et 

område av ulike grunner er svært sårbart, og det derfor skal lite til for at farvannet skal 

anses som forurenset. Spørsmålet er om man må se på ethvert utslipp eller vurdere det 

ut fra resipienten. Det følger av forarbeidene at ved vurderingen av skadevirkninger som 

kan inntre, kan også den samlede skadelige miljøpåvirkning på bakgrunn av slike 

ulykkers hyppighet, tas i betraktning.42 Det enkelte utslippets virkning blir altså ikke 

nødvendigvis avgjørende, dersom det sammen med andre utslipp kan føre til skader som 

er så omfattende at de må regnes for forurensning ”av betydning”. Et utslipp vil følgelig 

lettere kunne regnes for å være ”av betydning”, hvis miljøet i et farvannsområde fra før 

av er spesielt sårbart. Dermed kan også en rekke mindre betydelige utslipp falle inn 

under ordlyden i § 38.   

 

Akutt forurensning oppstår gjerne uventet og vil vanligvis skyldes uhell / ulykker. Det 

følger imidlertid uttrykkelig av forarbeidene at også ulykker som skyldes tilfeller av 

forsettlig skadeforvoldelse på miljøet omfattes av begrepet akutt forurensning.43 

Hvordan en ulykke oppstår har derfor ingen betydning – både skadeforvoldelse som 

skyldes uhell og forsett dekkes av loven.  

 

 

 
40

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 150. 
41

 SFT rapport 1658/1999, kapittel 2. 
42

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 150. 
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Unntatt fra uttrykket ”akutt forurensning” er forurensninger som er tillatt i eller i 

medhold av loven, eksempelvis etter forurensningsloven § 8 eller § 11. For 

skipsforurensninger får dette kravet imidlertid ingen betydning. Systemet for 

transportmidler er etter loven slik at man ikke trenger konsesjon for å bruke disse, jf § 5 

annet ledd. 

   

2.3 Lovens stedlige virkeområde 

Forurensningsloven er i utgangspunktet utformet med sikte på å gjelde for 

forurensningskilder på norsk land- og sjøterritorium44 og for forurensninger som truer 

med å inntreffe der jf § 3 annet ledd nr 1 og 2. Lovens virkeområde omfatter således 

forurensning fra skip som befinner seg i sjøterritoriet, noe som naturlig også må gjelde 

for skip som har hatt et utslipp, men som i ettertid har forlatt norsk sjøterritorium.  

 

Forurensningsloven kommer videre til anvendelse på forurensning som stammer fra 

skip som enten er eller har vært utenfor norsk sjøterritorium dersom forurensningen 

sprer seg til Norge. Fartøyets nasjonalitet har i utgangspunktet ingen betydning. Det 

følger imidlertid av § 3 annet ledd nr 3 at for forurensningskilder i den økonomiske 

sonen, altså utenfor sjøterritoriet, eller for forurensning som truer med å inntreffe der, 

gjelder loven bare for norskeide skip,45eller i den utstrekning Kongen bestemmer.      

Med hjemmel i soneloven46 § 7 (a), gis imidlertid Kongen fullmakt til å gi forskrifter om 

miljøvern i den økonomiske sonen, men denne hjemmelen har foreløpig ikke blitt 

benyttet.    

 

 

 
43

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 150. 
44

 Ved iverksettelsen av lov om Norges territorialfarvann og tilgrensende sone av 27. juni 2003 nr 57, har 
Norges sjøterritorium blitt utvidet fra 4 til 12 nautiske mil. Som følge av suvereniteten over sjøterritoriet 
gir dermed utvidelsen et større geografisk virkeområde for norsk lovgivning og øker muligheten for 
kontroll med utenlandske skip lenger ut fra kysten enn tidligere.  
45

 Norske skip er etter sjøloven av 24. juni 1994 nr 39 § 1 definert som; et skip som ikke er innført i et 
annet lands skipsregister og eies av norsk statsborger, partrederi eller lignende, norsk majoritetseid 
kommandittselskap eller selskap med begrenset ansvar som har hovedkontor og styresete i Norge. Også 
lov om norsk internasjonalt skipsregister av 12. juni 1987 nr 48 henviser til definisjonen i sjøloven § 1.   



 

 

  

 

15

                                                                                                                                              

2.4 Lovens personelle virkeområde 

Etter forurensningslovens kapittel 6 er beredskapsansvaret mot akutt forurensning 

hovedsaklig delt mellom offentlige instanser og private aktører.  

 

Den offentlige beredskap består av to hovedelementer; kommunal og statlig beredskap. 

Den kommunale beredskapsplikten skal hovedsaklig være dimensjonert for å bekjempe 

mindre tilfeller av eller fare for akutt forurensning som kan oppstå som følge av normal 

virksomhet i kommunen jf § 43 første ledd jf § 46 annet ledd. Den statlige beredskapen 

er rettet mot større tilfeller av eller fare for akutt forurensning som ikke dekkes av den 

private eller kommunale beredskapen jf § 43 annet ledd jf § 46 tredje ledd.  

 

Foruten regjeringen, som er øverste myndighet i forhold til beredskapsarbeid,47utøves 

forurensningsmyndighet på riksnivå av departementet i følge forskrift av 20. desember 

2002 nr 1629 jf kgl res av 20. desember 2002, Fiskeridepartementet, samt Statens 

forurensningstilsyn (SFT), jf § 81 første ledd. Den myndigheten Fiskeridepartementet er 

gitt etter forurensningsloven48 er imidlertid videre i forskrift av 20. desember 2002 nr 

1912 besluttet delegert til Kystdirektoratet og Kystverkets distriktskontorer.49 

Kystverket er, som rådgivende og utøvende organ for Fiskeridepartementet, under 

ledelse av Kystdirektoratet. Hovedsaklig er det dermed Kystverkets beredskapsavdeling 

som ivaretar statens ansvar ved bekjempelsen av akutt forurensning etter denne 

hjemmelen. SFT stiller for øvrig fortsatt beredskapskrav til kommuner og privat industri 

samt kontrollerer at kravene overholdes. 

 

 

 
46

 Lov om Norges økonomiske sone av 17. desember 1976 nr 91(soneloven), trekker opp grensene for 
Norges økonomiske sone ut til en avstand av 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Grunnlinjene, på sin side, 
danner basis for beregning av territorialfarvannets utstrekning og er ytre begrensning av de indre farvann.   
47

 Forurensningsmyndigheten er Kongen, dvs regjeringen, jf Ot prp nr 11(1979-80) s 176. 
48

 Med unntak av myndigheten til å fastsette forskrifter. 
49

 Kystdirektoratet ble etablert i 1974, som en fusjon av Fyr-, Los- og Havnedirektoratet. Fra 1981 ble 
begrepet Kystverket innført, under en større omorganisering, da distriktsorganisasjonen ble bygd ut med 
regionale distriktskontorer i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg. Kystverket 
betegner etaten i sin helhet, mens Kystdirektoratet er den ledende enheten, som er direkte underlagt 
Fiskeridepartementet. Direktoratet mottar oppdrag innenfor kystforvaltningen fra Fiskeridepartementet og 
fordeler dem til de operative enhetene; kystdistriktene.     
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Den primære beredskapsplikten mot akutt forurensning fra egen virksomhet påhviler i 

utgangspunktet den private part. Dette følger uttrykkelig av lovens § 46 første ledd at 

dersom akutt forurensning oppstår eller det er fare slik forurensning, skal ”den 

ansvarlige” sørge for adekvate tiltak egnet for å avverge eller begrense skader og 

ulemper. En slik handleplikt følger også uttrykkelig av § 7 annet ledd.   

 

Hvem som skal anses som ”den ansvarlige” kan bero på omstendighetene. Det påpekes i 

forarbeidene at særlig i transportforhold, herunder også i sjøfartsforhold, kan det tenkes 

å oppstå problemer med å identifisere hvem ”den ansvarlige” er, eller hvem av flere 

som kan tenkes å være ansvarlig for å motvirke akutt forurensning.50 Et sentralt 

spørsmål vil derfor være å klarlegge hvem den ”den ansvarlige” skipsfartsaktør kan 

være. 

 

2.4.1 Nærmere om hvem ”den ansvarlige” skipsfartsaktør kan være  

Det følger av forarbeidene at ”den ansvarlige” etter loven er den ”som forurensningen 

skriver seg fra”.51 I utgangspunktet vil dette således være eieren av skipet som 

forurensningen eller faren for forurensning stammer fra.52 Etter sjørettslige termer 

brukes betegnelsen ”reder” om skipsfartsnæringens driftsherre, siden han er den ”som 

setter virksomheten i gang, leder den og bærer den økonomiske risiko”.53 Reder har 

dermed visse karakteriske funksjoner, som den forretningsmessige- og operative ledelse 

herunder ansettelse, samt ansvar for driftsutgifter. I de overveiende antall tilfeller vil 

eier og rederverdighet falle sammen – det er eieren som driver skipet. Men slett ikke 

alltid – de funksjoner som særpreger rederverdigheten, kan i større eller mindre grad 

overføres til andre. Dersom overføringen får et tilstrekkelig vidt omfang, vil leietageren 

kunne bli betraktet som reder med de konsekvenser dette har, særlig av ansvarsmessig 

art.  

 

 

 
50

 Ot prp nr 11(1979-80) s 97. 
51

 Ot prp nr 11(1979-80) s 97. 
52

 Ot prp nr 11(1979-80) s 97. 
53

 Brækhus s 33. 
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Praktisk viktig i denne sammenheng, er funksjonsovergangen på bakgrunn av 

kontraktsmessige disposisjoner av kommersiell art. Ut fra de ovennevnte kriterier vil 

eksempelvis verken et tids- eller reisecerteparti54 overføre rederverdigheten til befrakter.  

Ved inngåelsen av bare boat- certepartier55 overtar imidlertid befrakteren ansvaret for 

skipets utrustning og driftssikkerhet, ansettelse av mannskap samt den nautiske og 

kommersielle kontroll. Bare boat-befrakteren vil dermed være reder etter teknisk- 

juridiske begreper.56 Dersom bruken av et skip er overdratt til andre, vil det derfor være 

naturlig å anse at ”forurensningen skriver seg fra” brukeren. Forarbeidene til 

forurensningsloven konkluderer med at leieren bør være den ansvarlige der han 

disponerer fullt ut over virksomheten.57 Det synes derfor nærliggende å tolke lovteksten 

slik at ansvaret for å motvirke forurensningen eller faren i utgangspunktet må påhvile 

innehaveren av rederverdigheten, siden det er denne som styrer skipsfarten.  

 

Imidlertid har gjerne flere enn rederen tilknytning til skipet og dermed også til 

forurensningsfaren som oppstår. Forarbeidene poengterer at hovedsiktemålet er å finne 

fram til hvem som kan treffe nødvendige tiltak mot forurensning, og i denne 

vurderingen kan det være grunn til blant annet å legge vekt på hvor nær tilknytning den 

enkelte har til forurensningsfaren, og vedkommendes muligheter til å treffe effektive 

mottiltak.58 I praksis har skipsføreren et selvstendig ansvar til å ta avgjørelser om bord 

på skipet, selv på områder hvor han i prinsippet vil være underlagt rederens 

instruksjonsmyndighet. Telekommunikasjon innebærer riktignok at rederen kan få 

rapporter og gi instruksjoner til sin skipsfører fra minutt til minutt, noe som i dag 

 

 
54

 Et certeparti er en avtale inngått mellom en bortfrakter og en befrakter (den som skal ha noe fraktet) om 
å stille skipets kapasitet (hele eller deler av det) til sistnevntes disposisjon. Et tidscerteparti er en avtale 
om at befrakteren innen en viss tidsramme har den kommersielle ledelse over skipet. Et reisecerteparti er 
en avtale hvor bortfrakter forplikter seg til å foreta en bestemt lastereise for befrakter. 
55

 Bare boat-certepartier er ikke særskilt regulert i norsk lov. Om nødvendig kan analogi- slutninger fra 
alminnelige regler om leie av løsøre og fra sjølovens regler om tidscertepartier anvendes. Certepartiene er 
normalt omfattende dokumenter som det brukes mye tid på å tilpasse til det enkelte avtaleforhold. Det er 
derfor bare i begrenset utstrekning behov for utfylling med bakgrunnsrett. Bare boat- certepartier 
undertegnes dessuten nesten alltid etter engelsk rett, der det også finnes relativt omfattende rettspraksis 
knyttet til dem. 
56

 Falkanger s 157. 
57

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 97. 
58

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 97. 
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benyttes i betydelig utstrekning. I kritiske situasjoner vil det være et åpenbart behov for 

skipsføreren å handle uten å innhente instruksjoner – enten fordi tiden ikke tillater det 

eller fordi det ikke er mulig å gi rederen det fulle bildet av situasjonen på stedet. En 

oljevernaksjons suksess avhenger mye av tid, og det er derfor essensielt å handle raskt. 

Skipsføreren vil i realiteten være den nærmeste til å identifisere faren og avgjøre hva 

som er nødvendig for effektivt å hindre at denne utvikles til en forurensningssituasjon. 

Derfor må skipsføreren i første omgang være ansvarlig for iverksettelsen av tiltak ved 

fare for akutt forurensning etter § 46 første ledd, jf § 7. Dette understrekes også i Rt 

1992 s. 1578, hvor nettopp skipsføreren av malmskipet Arisan ble dømt for uaktsom 

overtredelse av forurensningsloven etter å ha unnlatt å treffe nødvendige tiltak for å 

hindre at forurensning ville inntre.   
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3 Forurensningsmyndighetens adgang til å gripe inn ved fare for akutt 
forurensning 

 

3.1 Generelt 

Den primære tiltaksplikten mot akutt forurensning påhviler i utgangspunktet den private 

part. Dette kommer som ovenfor nevnt, blant annet til uttrykk i forurensningsloven § 46 

første ledd jf § 7 annet ledd, og det er forutsatt i forarbeidene.59 Offentlig beredskap er 

ment som et supplement til den private beredskapen. Dersom den private part ikke 

oppfyller tiltaksplikten sin i en konkret faresituasjon eller ikke oppfyller plikten sin på 

en tilfredsstillende måte, vil forurensningsmyndigheten kunne gripe inn etter 

forurensningsloven § 74.  

 

Nedenfor vil jeg først under punkt 3.2 ta opp betingelser for forurensningsmyndighetens 

adgang til å gripe inn. Under punkt 3.3 vil spørsmålet om hvilke tiltak 

forurensningsmyndigheten kan iverksette tas opp.  

 

3.2  Betingelser for inngrep 

Loven gir forurensningsmyndigheten rett til å gripe inn mot forurensninger som den 

ansvarlige er pliktig til enten ved å pålegge den ansvarlige å handle etter § 7 fjerde ledd 

eller ved selv å sørge for tiltak etter § 74. 

  

 

 
59

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 60. 
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3.2.1 Pålegg 

Hvis den private part ikke oppfyller tiltaksplikten sin ved fare for akutt forurensning, 

kan det i første omgang være aktuelt for forurensningsmyndighetene å gi den ansvarlige 

et pålegg etter § 7 fjerde ledd, om å iverksette nødvendige tiltak innen en nærmere 

angitt frist. Hensikten med et pålegg er å gi den ansvarlige anledning til å treffe tiltakene 

selv, før det offentlige treffer nødvendige tiltak på den ansvarliges bekostning. For de 

tilfeller et pålegg ikke etterkommes av den ansvarlige, har forurensningsmyndigheten en 

rett til selv å iverksette tiltak med hjemmel i § 74 første ledd.   

 

I de fleste situasjoner med fare for akutt forurensning, kan imidlertid fremgangsmåten 

skissert ovenfor vise seg å være lite tilstrekkelig eller hensiktsmessig. Dette er mest 

åpenbart når tiden spiller en avgjørende rolle. Ved fare for akutt forurensning vil det 

være essensielt å handle raskt, og den ansvarlige vil ofte verken besitte teknisk utstyr, 

faglig kompetanse eller personell til å håndtere forurensningsfaren. Man kan imidlertid 

også tenke seg tilfeller hvor man ikke vet hvem den ansvarlige er, eller der det kan ta tid 

å finne frem til hvem han. I sjøfartsforhold kan det ofte være vanskelig å få brakt på det 

rene hvem som er eier av skipet, og i mange tilfeller er det skipseiende selskap kun 

postkasseselskaper uten et ansvarssubjekt å rette et pålegg mot. Dersom et pålegg etter  

§ 7 fjerde ledd vil kunne forsinke iverksettelse av nødvendige tiltak i en konkret 

faresituasjon, vil forurensningsmyndigheten kunne gripe inn etter § 74 annet ledd, uten 

å måtte gå veien om et pålegg først.  

 

Det må forutsettes i den videre drøftelse at et pålegg ikke er etterkommet etter § 74 

første ledd, eller at forurensningsmyndighetene finner det lite hensiktsmessig å gå veien 

om et pålegg etter § 74 annet ledd. 

 

3.2.2 ”Fare for akutt forurensning” 

Forurensningsloven § 46 første ledd pålegger den ansvarlige å treffe tiltak når det 

foreligger ”fare for akutt forurensning”. Hvor stor ”fare” som må foreligge i det enkelte 

tilfellet for at handlingsplikten inntrer, eller det oppstår en rett for 

forurensningsmyndighetene til å gripe inn etter § 74, er ikke nærmere spesifisert i 
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lovteksten eller i forarbeidene til bestemmelsen. Henvisningen i § 46 første ledd til § 7 

kan imidlertid være veiledende med hensyn til fortolkningen av lovens farebegrep.  

 

3.2.2.1 Nærmere om faregraden 

Etter § 7 annet ledd skal den ansvarlige iverksette tiltak når det foreligger ”fare for 

forurensning”. Lovteksten gir heller ikke her nærmere veiledning om hvor stor faren for 

forurensning må være for at handlingsplikt inntrer. Forarbeidene til bestemmelsen gir 

imidlertid visse holdepunkter for hva som bør forstås med ”fare”.  

 

Faren må være reell, dette må antas å følge av reservasjonen som forarbeidene tar for de 

tilfeller hvor faren for forurensningen anses som så liten at den uten videre må kunne 

elimineres.60 Følgelig bør man kunne se bort fra de helt upåregnelige uhell. 

Forarbeidene trekker frem som eksempel at det teoretisk sett kan knyttes en viss fare for 

forurensning til en tankbil med olje som står parkert ved en vei, men at faren i slike 

tilfeller må antas å være så minimal at man normalt må kunne se bort fra den.61 Dette 

tilsier at en alt for teoretisk fare i seg selv ikke er nok til at man kan tale om ”fare” for 

forurensning i lovens forstand. 

 

Forarbeidene presiserer imidlertid at det ikke bør stilles for strenge krav til faregraden i 

praksis.62 Grunnen til dette må antas å være en ofte foreliggende uforutsigbarhet med 

hensyn til konsekvenser knyttet til faren. Ved vurderingen av forurensningsfaren må 

derfor sannsynligheten for at forurensning inntreffer ses i sammenheng med omfanget 

av mulige skader og ulemper som kan oppstå dersom faren får anledning til å 

manifestere seg.63 Vurderingen vil dermed måtte være fremtidsrettet, og må knytte seg 

opp til sannsynligheten for at et gitt faktum vil inntre, i motsetningen til om vurderingen 

av om et skip har forårsaket forurensning som eventuelt kommer inn i etterkant.  

 

 

 
60

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 96. 
61

 NOU 1977:11 s 21. 
62

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 96. 
63

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 96. 
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Hvor stor sannsynlighet som må være for at faren for forurensning inntreffer, er det 

imidlertid vanskelig å gi noe konkret svar på. I denne sammenheng kan det være 

interessant å trekke paralleller til andre rettsområder. I sivilprosessen er hovedregelen at 

overvekt av sannsynlighet er nok, altså mer enn 50 prosent sannsynlighet må til for at 

man skal legge til grunn et gitt faktum. Den sannsynlighetsgraden som kreves i 

sivilprosessen, er et resultat av at det egentlig er et spørsmål om å finne frem til en 

sannsynlighetsgrense som i praksis vil vise seg å gi flest materielt sett riktige 

avgjørelser. Forurensningsloven gir imidlertid visse holdepunkter for at det ikke kan 

kreves samme grad av sannsynlighet for at forurensning inntreffer. Dette følger av at 

andre hensyn gjør seg gjeldende i disse tilfellene. Lovens hovedformål er å hindre 

forurensning av det ytre miljø, der man altså må sørge for å være føre var og ta 

forholdsregler jf § 1. Hensynet til forebygging trekkes også frem som et vesentlig 

moment i retningslinjene for tolkningen av lovens bestemmelser jf § 2 nr 1. Dette 

forsterkes ytterligere gjennom prinsippet om best anvendbar teknologi ved 

bekjempelsen av forurensninger etter § 2 nr 3. Som igjen må forstås slik at 

forebyggingsnivået skal legges høyt ut fra et ønskelig helhetsperspektiv om ”forsvarlig 

miljøkvalitet” jf § 1. Et ytterligere moment følger i denne sammenheng av definisjonen 

av akutt forurensning i § 38, hvor det fastslås at det er ”forurensning av betydning” som 

medfører fare for akutt forurensning. Dette taler igjen for at man ikke bør kreve stor 

sannsynlighet for at slik forurensning inntreffer. Ut fra lovens formål samt 

retningslinjene for tolkning av loven, kan det derfor ikke kreves en like stor 

sannsynlighetsgrad som etter sivilprosessen for at et gitt faktum skal kunne legges til 

grunn.   

 

I forhold til den ansvarliges handlingsplikt, herunder forurensningsmyndighetenes rett 

til å gripe inn etter § 74, blir det en konkret vurdering av hvor høy sannsynligheten er 

for at den potensielle forurensningen inntreffer og hva slags konsekvenser et eventuelt 

utslipp vil få i en gitt situasjon. Jo mer betydelige konsekvenser et utslipp kan få, desto 

mindre sannsynlighet for at forurensningen inntreffer må kreves.      

 

I utgangspunktet må derfor egenskaper ved den farevoldende virksomheten trekkes inn i 

vurderingen. Vurderingen vil måtte bygge på elementer ved skipsvirksomheten som kan 

øke faren for forurensning. Slike trekk kan typisk være størrelsen på lasten, hvilken type 
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olje eller last skipet frakter, dets alder og teknisk stand. I tillegg kan det tenkes faktorer 

som hvilket område skipet går gjennom; om dette området er spesielt sårbart eller 

spesielt værhardt. Eksempelvis vil et tankskip med stor oljelast kunne ha et stort 

forurensningspotensiale selv om båten er ny og i god stand. Et lite fiskefartøy med 

bunkersolje vil til sammenligning ha mindre potensiale for å forårsake forurensning av 

betydning. 

 

Slutningen må være at faren for forurensning må være mer enn bagatellmessig for å 

utgjøre en fare for forurensning etter forurensningsloven. Dette følger av forarbeidenes 

føringer på at faren må være reell for at forurensningsmyndighetene kan gripe inn etter 

§ 74. Det kan ikke gis konkrete svar på hvor høy sannsynligheten må være for at faren 

for forurensning utarter seg til en forurensningssituasjon. Her vil konsekvensene av et 

utslipp måtte tas inn i vurderingen. Jo større skadeomfanget av forurensningen vil være, 

desto mindre sannsynlighet må kunne kreves for at forurensningen inntreffer. 

   

3.3 Tiltak som kan iverksettes 

Hvor det er fare for akutt forurensning, skal den ansvarlige etter § 46 første ledd 

iverksette tiltak i samsvar med § 7 for å avverge eller begrense skader og ulemper. Etter 

§ 7 annet ledd er den ansvarlige pliktig til å treffe ethvert tiltak for å hindre at faren for 

forurensning inntreffer. Hvor forurensning har inntrådt, skal den ansvarlige treffe tiltak 

for å ”stanse, fjerne eller begrense virkningen av den”.64 Omfanget av den ansvarliges 

plikt er imidlertid begrenset gjennom § 7 annet ledd til ”tiltak som står i rimelig forhold 

til de skader og ulemper som skal unngås”. I dette ligger et krav om forholdsmessighet 

mellom forurensningsfarens skadepotensiale og de tiltak den ansvarlige plikter å foreta. 

Spørsmålet blir om begrensningen får betydning for det forurensningsmyndighetens 

adgang til å iverksette tiltak etter § 74.  

 

 

 
64

 Når den ansvarlige etter loven er pålagt å stanse, fjerne, eller begrense ”virkningen” av forurensningen,  
vil dette nødvendigvis også bety at han er pliktig til å begrense selve forurensningen. Det må være et mål 
i seg selv å hindre, stanse eller fjerne selve forurensningen og ikke bare virkningen av den. Definisjonen 
av ”forurensning” i § 6 knytter seg til den enkelte tilførsel, og det er ikke et krav i seg selv om at 
tilførselen skader miljøet, det er tilstrekkelig at denne kan gjøre det, jf Tyrèn s. 32.    
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Forurensningsmyndigheten kan i utgangspunktet pålegge den ansvarlige å treffe tiltak 

med hjemmel i § 7 fjerde ledd uten å være bundet av den siterte begrensningen.  

Justisdepartementet påpeker imidlertid i forarbeidene at det offentliges adgang til å 

pålegge tiltak etter § 7 fjerde ledd, eller det offentliges adgang til å iverksette tiltakene 

selv etter § 74, ikke bør gå lenger enn hva den ansvarlige er pliktig til.65 Når det 

offentlige treffer tiltak som den ansvarlige er pliktig til, følger det av § 76 at den 

ansvarlige i utgangspunktet skal refundere disse utgiftene. Dekning av utgifter etter § 76 

kan derfor bare kreves for tiltak som står ”i rimelig forhold til de skader og ulemper 

som skal søkes unngått”.    

 

En forholdsmessighetsvurdering mellom tiltak som iverksettes og faren for forurensning 

ville også antagelig fulgt av forholdsmessighetsprinsippet i forvaltningsretten.66 

Forurensningsmyndighetenes vedtak om å treffe tiltak etter § 74, vil være et 

enkeltvedtak etter forvaltningsloven.67 Dersom et tiltak er altfor omfattende i forhold til 

nytten, de forhold som begrunner vedtaket eller hva som er nødvendig for å realisere de 

ønskede mål, vil et vedtak kunne være i strid med proporsjonalitetsprinsippet.68

 

Når en drøfter rekkevidden av forurensningsmyndighetens kompetanse etter § 74, kan 

det derfor være grunn til å trekke veksler til § 7 med hensyn til om tiltak som iverksettes 

faller innenfor rammen av det den ansvarlige er pliktig til ved fare for forurensning. 

Siden et proporsjonalitetsprinsipp følger direkte av § 7 annet ledd, taler dette for at et 

proporsjonalitetsprinsipp også gjelder der tilsvarende handlingsplikt følger av andre 

hjemler, i denne sammenheng av § 46 første ledd.  

 

 

 
65

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 69, se også Falkanger s 166.  
66

 Foruten at det er vist til norsk teori og rettspraksis, spiller forholdsmessighetsprinsippet en viktig rolle i 
EU retten i forbindelse med EU- domstolens legalitetskontroll av medlemslandenes beslutninger og 
bestemmelser. Det vises også til at Den europeiske menneskerettighets- domstol har integrert 
forholdsmessighetsprinsippet som en del av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, se 
Eckhoff/ Smith s 303.  
67

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 69. 
68

 Graver s 281. 
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3.3.1 ”Rimelige” tiltak 

Paragraf 7 legger opp til en avveining av tiltak som bør iverksettes og sannsynligheten 

for forurensning samt omfanget av skader og ulemper som kan inntreffe. Selve begrepet 

”rimelig” indikerer imidlertid ikke at det trenger å være absolutt forholdsmessighet 

mellom tiltak som iverksettes og sannsynligheten for forurensning samt de skader og 

ulemper som kan inntreffe. Når et tiltak allikevel skal være rimelig, kan ikke 

forurensningsmyndigheten iverksette irrasjonelle tiltak.    

 

Et snevert syn på hensynet til rent miljø tilsier at forurensningsmyndigheten bør kunne 

iverksette så omfattende tiltak som mulig for å motvirke forurensninger som truer. Men 

slik satsing vil ikke nødvendigvis være fremtredende en løsning ut fra lovverkets 

helhetsperspektiv. Det følger av lovens formålsparagraf at loven skal fremme ”en 

forsvarlig” miljøkvalitet jf § 1. Hovedsiktemålet er således å ha en akseptabel 

miljøstandard, men ikke for enhver pris eller innsats.  

 

Retningslinjene for skjønnsbruken i loven, presiserer at loven skal nyttes for å oppnå en 

miljøkvalitet som er tilfredsstillende ut fra en samlet vurdering av hensyn til helse, 

velferd, naturmiljøet, kostnader i forbindelse med tiltakene samt økonomiske forhold  

jf § 2 nr 1. Hensyn til hva som er teknisk og økonomisk tilgjengelig, tilsier at den til 

enhver tid beste teknologien tas i bruk for å unngå, samt begrense forurensninger. Dette 

innebærer at hva som er ”rimelig”, nødvendigvis vil forandres etter hvert som 

teknologien på området utvikles jf § 2 nr 3. Prinsippet om at forurenseren betaler, legger 

også føringer på tolkningen av hva som er ”rimelig” jf § 2 nr 5. Utgangspunktet er at 

den ansvarlige må regne med å betale fullt ut for å unngå forurensning. Ut fra hensynet 

til aktørenes økonomiske bæreevne, bør forurensningsmyndighetene derfor ikke 

iverksette tiltak som er mer omfattende enn nødvendig. Den konkrete vekt kostnadene 

skal tillegges og hvordan dette skal avveies mot andre relevante hensyn tilligger 

forurensningsmyndigheten å avgjøre. Samlet sett påpeker ordlyden i § 2 at hva som er 

rimelig, må bero på en helhetsvurdering hvor ikke bare snevre miljøhensyn skal tas i 

betraktning ved vurderingen av tiltak som iverksettes. 

 

Bugge påpeker imidlertid at selv om formålet med forurensningsloven tilsier at 

økonomiske hensyn skal også spille en rolle ved vurderingen av hva som er ”rimelig”, 
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er det ikke holdepunkter for å forstå dette slik at strengt økonomisk effektivitetsprinsipp 

skal legges til grunn for tolkning og anvendelse av enkeltbestemmelser.69 Å vektlegge 

økonomiske hensyn kan bli konfliktfylt i forhold til miljø. Derfor kan slike hensyn ikke 

uten videre være utslagsgivende i rimelighetsvurderingen. Tiltakene den ansvarlige er 

pliktig til å treffe etter § 7 jf § 46 første ledd, skal hovedsaklig stå i forhold til de skader 

og ulemper som kan påføres miljøet som følge av forurensningen, og ikke i forhold til 

de skader og ulemper som oppstår for han selv. Også hensynet et enkelt regelverk taler 

mot at den ansvarliges økonomiske forhold vektlegges. Det vil være lite hensiktsmessig 

for myndighetene å kartlegge virksomhetens økonomiske status for å finne ut hvilke 

tiltak som kan iverksettes.  

 

Hva som er ”rimelig” må i følge forarbeidene bero på en konkret vurdering på 

handlingstidspunktet av hva som er nødvendig for å hindre at faren forurensingen 

inntreffer.70 Det understrekes at kravet om forholdsmessighet mellom mål og middel 

innebærer at jo større skade eller ulempe som kan inntreffe, eller jo høyere 

sannsynligheten for skade og ulempe er, desto mer omfattende tiltak kan settes i verk.71 

Tilsvarende behøver ikke risikoen i utgangspunktet å være stor, dersom 

forurensningsfaren kan reduseres med minimale tiltak. Hvilke tiltak 

forurensningsmyndigheten har adgang til å iverksette, vil dermed måtte vurderes etter 

sannsynligheten for at forurensning inntreffer, samt omfanget av eventuelle 

skadevirkninger i kystområdet som er truet. Arten og omfanget av tiltak som kan 

iverksettes vil derfor i stor grad være situasjonsbestemt.  

 

Ut fra det miljørettslige prinsippet om innsatsen ved kilden, blir det ansett som ønskelig 

i seg selv å satse mest mulig på å unngå forurensning fremfor å rydde opp etter et uhell. 

Dette taler for at en fare som kan forårsake betydelige skadevirkninger på miljøet ikke 

bør aksepteres i særlig grad. Tilsvarende holdepunkter finnes i formålsparagrafen; for å 

unngå alvorlig skade på miljøet må man sørge for å være føre var og ta forholdsregler jf 

 

 
69

 Bugge s 324. 
70

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 97.  
71

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 97, NOU 1977:11 s 22. 
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§ 1. I tilfeller hvor det er fare for akutt forurensning, bør det derfor være adgang for 

forurensningsmyndigheten til å treffe nokså omfattende tiltak for å hindre at 

forurensningen inntreffer.   

 

I den utstrekning det er nødvendig som ledd i iverksettelsen av tiltak for å motvirke 

forurensning, kan det derfor også gjøres bruk av eller voldes skade på den ansvarliges 

eiendom jf § 74 tredje ledd. Bestemmelsen bygger på nødvergeprinsippet i 

skadeerstatningsloven § 1-4,72 og det vil derfor i utgangspunktet ikke oppstå plikt til å 

yte erstatning for slik bruk eller skade.73  

 

Miljøverndepartementet understreker i forarbeidene at forurensningsmyndighetens 

kompetanse etter § 74 tredje ledd, bør begrenses til tilfeller hvor inngrepet etter en 

konkret helhetsvurdering er påkrevd, og vinningen er større enn skaden og ulempen ved 

inngrepet. Vinningen er imidlertid ikke betinget av vesentlig interesseovervekt til fordel 

for inngrepet.74 Ved vurderingen av hvilken vinning som kan oppnås, bør man hensynta 

alle som kan dra nytte av at inngrepet foretas. I denne sammenheng kan særskilt 

allmennhetens interesser i at faren for betydelig forurensning blir bekjempet, tilsi at et 

slikt inngrep må anses som nødvendig. Ved vurderingen av hvilke skader eller ulemper 

inngrepet påfører, bør konsekvensen for den ansvarlige samt andre rettighetshavere tas i 

betrakting. Dette bør forstås slik at det ikke bør gripes inn med slike tiltak med mindre 

det anses som rimelig at man ved inngrepet oppnår et resultat som, vurdert ut fra lovens 

formål, gir et bedre resultat enn den skaden som påføres ved at inngrepet foretas. Hvor 

strengt man skal tolke forvaltningens kompetanse etter lovgivningen på miljørettens 

område, må etter Backers syn ses på bakgrunn av at det offentlige skal ivareta miljøet på 

vegne av fellesskapet. Ved å vektlegge formålet med loven og unnlate lovtolkning med 

et strengt legalitetsprinsipp, hevder han at man kan hindre at langsiktige fellesinteresser 

blir prisgitt enkeltpersoners kortsiktige interesse.75 I Lunner Pukkverk dommen tolkes 

forurensningsloven utvidende ut fra miljøhensyn, blant annet med støtte i Grunnlovens 

 

 
72

 Lov om skadeerstatning av 13. juni 1969 nr 26.  
73

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 165.  
74

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 165. 
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§ 110 b om retten til rent miljø. Denne dommen kan trekke i retning av at en ikke bør 

legge et strengt legalitetsprinsipp til grunn på miljørettens område.  

 

Forurensningsmyndigheten bør også, så vidt mulig varsle den ansvarlige før tiltak 

iverksettes i medhold av § 74. Dersom det gjøres bruk av eller hvor det kan voldes 

skade på den ansvarliges eiendom i forbindelsen med de aktuelle tiltak, vil en plikt til 

forhåndsvarsling kunne følge av forvaltningsloven § 16.     

 

Konklusjonen blir at hva som er forholdsmessig etter forurensningsloven § 7 jf § 46, må 

bero på en konkret helhetsvurdering av alle relevante momenter som hensynet til rent 

miljø, forurensningsfarens skadepotensiale, kostnader ved tiltakene, tilgjengelig 

teknologi og tiltakenes nytte. Jo større faren for forurensning er, desto mer omfattende 

tiltak må kunne kreves iverksatt.  
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 Backer s 119. 
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4 Adgangen til å gripe inn i sjøterritoriet 

 

4.1 Generelt 

Utgangspunktet er at statenes suverenitet henger sammen med grensene for land-, sjø- 

og luftterritoriet. Dette betyr at statene har frihet til å avgjøre hvordan disse territoriene 

skal reguleres og med hvilke midler reguleringen skal håndheves.76 I utgangspunktet må 

derfor utenlandske skip som befinner seg i sjøterritoriet respektere regler samt de midler 

staten håndhever regelverket med. Selv om statene i utgangspunktet er suverene, gjelder 

suvereniteten imidlertid innenfor folkerettens rammer. I forhold til oppgavens 

problemstilling, om myndighetenes adgang til å gripe inn overfor utenlandske skip, er 

suvereniteten for en rekke stater, herunder Norge, begrenset som følge av retten til 

uskyldig gjennomfart. Ved slik gjennomfart har derfor norske myndigheter begrenset 

folkerettslig adgang til å anvende og håndheve norske forurensningsregler overfor 

utenlandske skip.77    

 

Jeg vil først i punkt 4.2 kort omtale behovet for retten til uskyldig gjennomfart. Deretter, 

i punkt 4.3 vil det nærmere innholdet i HRK regler om retten til uskyldig gjennomfart 

bli diskutert. I hvilken utstrekning forurensningsmyndighetens adgang til å gripe ved 

fare for akutt oljeforurensning etter § 74 begrenses som følge av HRK regler om 

uskyldig gjennomfart, tas opp under punkt 4.4.  

   

 

 
76

 Ruud / Ulfstein/ Fauchald s 127. 
77

 St prp nr 37 (1995-96) s 21 og s 96. 
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4.2 Kort om behovet for retten til uskyldig gjennomfart 

Internasjonal skipsfarts interesse av retten til uskyldig gjennomfart gjennom 

sjøterritoriet er i et historisk perspektiv både navigasjonsmessig og sikkerhetsmessig 

begrunnet. Uheldige vær- og strømforhold lenger ut i havet gjør det mer gunstig å seile 

nærmere kysten. Selv om det i dag neppe er tvil om at disse hensyn også spiller inn, er 

interessen i høyere grad kommersielt begrunnet. Seiletiden forkortes og det spares 

bunkers, ofte i betydelige kvantum.  

 

Adgangen til å utvide sjøterritorienes bredde til tolv nautiske mil utgjorde, av hensyn til 

den internasjonale skipsfart, et større behov for en klargjøring av innholdet i den 

tradisjonelle retten til uskyldig gjennomfart.78 Innholdet presiseres i dag gjennom HRK 

bestemmelser i del II avsnitt 3. Artikkel 17 fastslår hovedregelen om at skip fra alle 

stater, enten de er kyststater eller kystløse stater, har rett til uskyldig gjennomfart 

gjennom sjøterritoriet.79 Denne retten kommer alle stater til gode, ikke bare partene i 

konvensjonen.80 Regelen er derfor kodifikasjon av gjeldende sedvanerett. 

 

4.3 Innholdet av retten til uskyldig gjennomfart 

Det følger av HRK art 17 at ”skip fra alle stater, enten de er kyststater eller kystløse 

stater, har rett til uskyldig gjennomfart gjennom sjøterritoriet”. Retten til uskyldig 

gjennomfart er således dels betinget av at skipet er i ”gjennomfart,” og dels av at denne 

gjennomfarten er ”uskyldig” jf  HRK art 18 og 19.  

 

Ved vurderingen av om et utenlandsk skip nyter vern av denne retten i sjøterritoriet, må 

det derfor i det følgende sondres mellom betydningen av begrepet ”gjennomfart” samt 

betingelsene for når denne gjennomfarten kan anses for å være ”uskyldig”.  

 

 

 
78

 Tre nautiske mil var lenge vanlig bredde på sjøterritoriet- etter hvert utvidet av mange stater til tolv 
nautiske mil, noe som medførte uklar rettstilstand på området. Fastsettelsen av maksimalbredden var 
derfor et av den tredje havrettskonferansens (1973-82) viktigste resultater, og må sees i sammenheng med 
HRK løsninger for gjennomfartsrettighetene i sjøterritoriet. 
79

 Spørsmålet om krigsskipenes gjennomfartsrett er imidlertid noe omtvistet jf St prp nr 37 s 18.  
80

 St prp nr 37 (1995-96) s 18. 
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Selv om en traktattolkning nødvendigvis må ta utgangspunkt i ordlyden81 jf Wien- 

konvensjonen82 art 31, vil i prinsippet alle relevante rettskildefaktorer kunne tas i 

betraktning.  

 

4.3.1 Begrepet ”gjennomfart” 

Begrepet ”gjennomfart” omfatter både gjennomfart på langs av sjøterritoriet og på tvers 

til og fra havn.83 Etter HRK art 18 nr 2 skal gjennomfarten være ”uavbrutt og rask”.  

Kravet om at gjennomfarten skal være ”uavbrutt”, understreker at adgangen til å stoppe 

eller ankre opp i sjøterritoriet skal være rent unntaksmessig. Gjennomfartsbegrepet 

omfatter derfor kun stopp eller ankring, i det omfang det er en følge av den alminnelige 

seilas eller nødvendiggjøres av force majeure eller annen nødsituasjon, samt for å yte 

assistanse til personer, skip eller luftfartøy.84 Rasmussen hevder at avventing på bedre 

vær eller nødvendig los- og isbryterassistanse, samt for å få utført nødvendig reparasjon, 

må dermed være forhold som kan berettige til opphold i sjøterritoriet.85 Andre 

stasjonære opphold kan imidlertid ikke antas å være omfattet, under henvisning til de 

snevert avgrensede aktiviteter bestemmelsen oppregner. Det må derfor kunne sluttes at 

et skip ikke vil lenger være i gjennomfart når en ulykke faktisk har skjedd, som ved 

grunnstøt eller kollisjon, siden et stopp utgjør brudd på gjennomfarten.86 Skip som 

foretar sistnevnte opphold, vil dermed ikke lenger være beskyttet av regelen om 

uskyldig gjennomfart.   

 

 

 
81

 Som begrunnelse for dette kan det vises så vel til avtaleaspektet, som til det folkerettslige 
suverenitetsprinsipp. Sammen fører dette til at statene ikke skal anses bundet av mer enn det de utrykkelig 
har samtykket i.   
82

 Wienkonvensjonen om traktatretten av 23. mai 1969 bygger på utkastet utarbeidet av FNs 
folkerettskommisjon, og består i stor grad av kodifisert sedvanerett. Den vil derfor kunne anvendes i 
forhold til stater som ikke har ratifisert, herunder Norge. I utgangspunktet kan konvensjonen ikke 
anvendes på traktater eldre enn januar 1980, tidspunktet for konvensjonens ikrafttreden. Imidlertid vil de 
regler som kodifiserer sedvaneretten kunne anvendes også på eldre traktater.  
83

 Churchill/ Lowe s 81. 
84

 St prp nr 37 (1995-96) s 19. 
85

 Rasmussen s 8. 
86

 Churchill / Lowe s 353, se også Berger s 35. 
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Hvorvidt et skip som mister motorkraften og er uten styring, kan anses for å være i 

”uavbrutt og rask” gjennomfart kan diskuteres. Kravet til ”rask” gjennomfart må tolkes i 

lys av de konkrete omstendigheter, om hva som er vanlig eller normal fart for den type 

fartøy det gjelder av hensyn til de navigasjons- og sikkerhetsmessige forhold i 

sjøterritoriet.87 Uten motorkraft vil skipet flyte og det vil fortsatt kunne være i fart, uten 

nødvendigvis å ha et opphold eller stopp i sjøterritoriet. I mangel av fungerende 

fremdriftsmaskineri vil imidlertid skipets mannskap ha svært begrensende eller ingen 

muligheter for nødvendig manøvrering i trange og grunne, og kanskje hyppig trafikkerte 

farvann. Kontrollen med seilasets kurs må derfor i slike tilfeller antas å være svært 

tilfeldig, gjerne betinget av meteorologiske forhold og naturkrefter. Sterke reelle hensyn 

taler i denne sammenheng for at skip som driver ikke bør nyte vern av regelen om 

uskyldig gjennomfart. En slik forståelse underbygges ytterligere i den folkerettslige 

teorien, hvor det antas at et skip ikke kan antas å være i ”uavbrutt og rask” gjennomfart, 

når det blant annet vilkårlig og ubegrunnet seiler rundt i sjøterritoriet.88    

   

Hvor et skip må antas å være i gjennomfart, er det videre ikke gitt at den aktivitet skipet 

utøver vil være tillatt i sjøterritoriet. Hvorvidt en handling vil være tillatt vil dels 

avhenge av regelen om at skip i gjennomfart skal overholde kyststatens regler for 

gjennomfarten gitt etter art 21, dels av regelen om at gjennomfarten skal være uskyldig 

etter art 19. Dersom gjennomfarten er i strid med kyststatens regler, uten at bruddet etter 

hovedregelen i art 19 strider mot ”kyststatens fred, orden eller sikkerhet”, er denne 

derfor fortsatt uskyldig. Hvorvidt et skip som er i gjennomfart nyter vern av retten til 

må derfor avgjøres etter HRK art 19.     

  

 

 
87

 St prp nr 37 (1995-96) s 19. 
88

 Churchill / Lowe s 82. 
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4.3.2 Når gjennomfarten er ”uskyldig” 

Det har vært vanskelig å definere begrepet ”uskyldig” i folkeretten.89 Et sentralt 

spørsmål har vært om uskyldig skal defineres objektivt under henvisning til de 

handlinger som skipet faktisk foretar under gjennomfarten, eller om det i tillegg bør 

legges til grunn en mer subjektiv vurdering av gjennomfarten - således at selve 

gjennomfartens karakter kan betraktes som skadelig, uavhengig av om skipet foretar 

skadelige handlinger under gjennomfarten.  

 

HRK art 19 nr 1 legger i utgangspunktet en objektiv vurdering til grunn. Begrepet er 

etter art 19 nr 1 definert under henvisning til skade for ”kyststatens fred, orden eller 

sikkerhet”, men bestemmelsen fastsetter samtidig at gjennomfarten ikke kan anses for å 

krenke disse begreper med mindre skipet under gjennomfarten begår de handlinger som 

art 19 nr 2 oppstiller. Bestemmelsens forsøk på å være uttømmende svekkes imidlertid 

av bestemmelsen i litra (l) ved at ”enhver annen virksomhet som ikke har direkte 

sammenheng med gjennomfarten” omfattes. Konsekvensen av dette er at kyststaten i 

utgangspunktet gis et betydelig skjønn til å kunne avgjøre hvilke handlinger som kan 

gjøre gjennomfarten skadelig for ”fred, orden eller sikkerhet” etter hovedregelen i art 19 

nr 1. 

 

Med hensyn til forurensning er det av betydning at gjennomfarten ikke skal anses for 

uskyldig, hvis skipet foretar ”forsettlig og alvorlig forurensning i strid med denne 

konvensjonen” jf art 19 nr 2 (h). Begrepet ”forurensning” er i konvensjonen definert i 

art 1 som; ”(…) direkte eller indirekte tilførsel (…) når det får eller sannsynligvis kan få 

(…) slike skadelige virkninger som skade på de levende ressurser og livet i havet(…).”  

Ut fra ordlydens klare krav til ”forsettlig og alvorlig” forurensning, må det antagelig 

sluttes motsetningsvis at uaktsom samt mindre alvorlig forurensning, herunder fare for 

forurensning ikke vil medføre at skipet mister status av å være i uskyldig gjennomfart 

etter art 19 nr 2 (h).  
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Hvorvidt art 19 nr 1 som fastsetter at gjennomfarten er uskyldig så lenge den ikke er til 

”skade for kyststatens fred, orden eller sikkerhet,” kan gi utvidet hjemmel for inngrep 

også ved fare for ”alvorlig” forurensning er imidlertid uavklart. Rene 

rimelighetsbetraktninger tilsier at kyststaten bør kunne gripe inn på eget territorium for 

å forhindre en forestående fare for alvorlig forurensningsskade, og ikke vente til et 

skadelig utslipp har inntruffet.90 Et slikt synspunkt underbygges ytterligere ved at Den 

internasjonale domstol vektla å forhindre miljøskade fremfor reparasjon i Donau- 

saken.91 Dette kan sees på som en føre var- tilnærming med hensyn til miljøproblemene, 

selv om føre var- prinsippet ikke uttrykkelig ble nevnt.   

 

At bestemmelsen i art 19 nr 2 (h) angir uttømmende i hvilke forurensningssituasjoner 

skipet fratas sin status av å være i uskyldig gjennomfart, kan imidlertid synes å ha en 

argumentasjonsverdi. En slik løsning kan virke tilsiktet fra konvensjonspartenes side, 

siden gjerningsbeskrivelsen i de fleste handlingsalternativer i art 19 nr 2 er objektiv med 

hensyn til blant annet handlingens betydning og alvorlighetsgrad. Unntaket er 

bestemmelsen i litra (h) om forurensning, hvor det kreves at handlingen både er 

”forsettlig og alvorlig”.   

 

En slik forståelse underbygges ytterligere ved at to av verdens største sjøfartsnasjoner, 

USA og Sovjetunionen, i 1989 inngikk en avtale av presiserende karakter angående 

ensartet fortolkning av HRKs regler om uskyldig gjennomfart.92 I avtaleverket blir 

bestemmelsen i art 19 nr 2 ansett for å gi en uttømmende oppregning av handlinger som 

skal anses å være til skade for kyststatens ”fred, orden eller sikkerhet”. Selv om avtalen 

 

 
89

 Det kan i denne sammenheng vises til forhandlinger under utarbeidelsen av 1958 konvensjonen om 
sjøterritoriet og den tilstøtende sone, samt forhandlinger under FNs tredje havrettskonferanse, se nærmere 
blant annet Nagantacha s 43 –52. 
90

 I hvor stor grad rene rimelighetsbetraktninger kan komme inn og spille en avgjørende rolle er noe 
omtvistet. Den internasjonale domstol henviser imidlertid relativt ofte til rimelighet, herunder særlig i 
saker om havrett. Se blant annet Nordsjøsaken, ICJ Rep 1969 s 3 på s 47 flg og Fiskerijurisdiksjonssaken, 
ICJ Rep 1974 s 3 på s 30 flg.    
91

 ICJ Rep 1993 s 7. 
92

 United States – U.S.S.R. Uniform Interpretation of the Rules of International Law Governing Innocent 
Passage Through the Territorial Sea, September 23 1989 art 3, jf FNs Law of the Sea Bulletin 10 
(desember 1989), se også Churchill / Lowe s 86. 
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i prinsippet ikke er forpliktende for stater som ikke er part i denne, må den antas å være 

av relevans for tolkningen jf Wienkonvensjonen art 31 (3) (b).  

 

I forhold til traktatbestemmelser som er uklare, må imidlertid ikke ordlyden leses isolert 

sett, men i sammenheng med konvensjonens øvrige bestemmelser. I denne forbindelse 

vil man også kunne hente veiledning fra praksis utviklet mellom konvensjonspartene, jf 

Wien- konvensjonen art 31 (3) (b). 

 

4.3.3 Kyststatens adgang til å kreve sine lover overholdt 

Selv om kyststaten i utgangspunktet ikke skal hindre fremmede skips uskyldige 

gjennomfart, kan det under utøvelsen av sin suverenitet over sjøterritoriet vedta lover og 

forskrifter for å hindre, begrense og kontrollere forurensning fra skip, herunder de i 

uskyldig gjennomfart jf art 21 nr 1 (f). Lovene og forskriftene skal imidlertid ikke, med 

mindre de gjennomfører allmenngyldige internasjonale regler og standarder, gjelde for 

fremmede skips utforming, bygging, bemanning eller utstyr jf art 21 nr 2. Artikkel 21 nr 

1 regulerer ikke nærmere kyststatens håndhevelseskompetanse ved brudd på regelverket 

for gjennomfartsretten. Da skip i gjennomfart i utgangspunktet er pliktig til å overholde 

regelverket gitt i medhold av art 21 nr 1, bør det imidlertid kunne antas at kyststaten kan 

ta de skritt som regelverket hjemler, så fremt de ikke vil være i strid med art 24, om at 

kyststaten ikke skal hindre skipets uskyldige gjennomfart gjennom sjøterritoriet. 

 

Ved skjellig grunn til å tro at skipet under gjennomfarten har brutt 

forurensningslovgivningen, kan kyststaten i utgangspunktet, i medhold av art 220 nr 2, 

foreta nødvendig inspeksjon av skipet for å undersøke omfanget av overtredelsen. Hvor 

inspeksjonen gir bevismessig grunnlag for bruddet, kan også tilbakeholdelse av skipet 

iverksettes. Det antas imidlertid i teorien at dersom inspeksjonen påviser brudd på 

regelverket må skipet frigis for deretter å kunne fortsette sitt seilas, under forutsetning 

av at det stilles garantier eller annen nødvendig sikkerhetsstillelse, med mindre det 

foreligger en ”forsettlig og alvorlig” forurensningshandling, jf art 19 nr 2 (h).93  

 

 
93

 Hakapää / Molenaar s 136. 
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Ved en nærmere gjennomgang av statenes praksis knyttet til håndhevelsen av 

forurensningslovgivning overfor skipsfart i sjøterritoriet, påviser imidlertid Hakapää og 

Molenaar94 at statene under utøvelsen av sin suverenitet over sjøterritoriet i stor 

utstrekning ikke synes å skille mellom overtredelser av forurensningsregler der bruddet, 

i prinsippet ikke fratar skipet status av å være i uskyldig gjennomfart, samt overtredelser 

som medfører at gjennomfarten ikke lenger anses for å være uskyldig. Manglende 

grensesetting påvises særskilt gjennom sporadisk henvisning til utvisningsbeføyelser, 

som i utgangspunktet ikke kan forsvares med mindre overtredelsen av regelverket også 

innebærer at skipets gjennomfart ikke lenger er uskyldig.95

 

Det påvises særskilt at gjennomfarten for skip som frakter skadelig eller forurensende 

last gjennom sjøterritoriet, i praksis ofte betraktes som ikke uskyldig, også der denne 

ikke medfører ”forsettlig og alvorlig” forurensning etter konvensjonen. Under 

henvisning til skade for kyststatens ”fred, orden eller sikkerhet”, er det etter HRK art 19 

uttrykkelig fastsatt at gjennomfarten ikke skal anses for å krenke disse begreper, med 

mindre skipet under gjennomfarten begår nærmere spesifiserte handlinger. Følgelig kan 

et subjektivt kriterium, som lastens karakter alene, ikke innebære at gjennomfarten 

anses for skadelig. Kyststaten har av hensyn til miljøvern adgang til å forlange at skip 

med stort skade- og forurensningspotensiale begrenser gjennomfarten til de skipsleder 

og trafikkseparasjonssystemer som den anviser jf art 22 nr 2. I dag er det imidlertid et 

betydelig antall stater som hevder å kunne ekskludere skipstrafikk som frakter skadelig 

eller forurensende last fra gjennomfartsretten i sjøterritoriet, på grunn av den potensielt 

store forurensningsfaren slik trafikk medfører. Dette bekrefter en tendens til at statene 

påberoper seg kompetanse utover rammene gitt i konvensjonen i 

forurensningssituasjoner, noe som innebærer at kyststatene, gjennom den statspraksis 

som utøves, begunstiger seg utover det som var tiltenkt da konvensjonen ble vedtatt.    

 

 

 
94

 Hakapää / Molenaar s 140 flg. 
95

 Churchill / Lowe s 87. 
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4.4 Forholdet til intern rett  

Forurensningsloven § 74 femte ledd fastslår at inngrep mot fare for akutt forurensning i 

ytre norsk sjøterritorium ”skal skje i samsvar med Norges mellomfolkelige 

overenskomster”. Dette følger også uttrykkelig av § 3 annet ledd. De folkerettslige 

skranker som følger av HRK regler om uskyldig gjennomfart, vil derfor også 

internrettslig sette grenser for forurensningsmyndighetens adgang til å gripe inn ved fare 

for akutt forurensning overfor utenlandske skip.96  

 

I utgangspunktet er forurensningsmyndighetene adgang til å gripe inn etter 

forurensningsloven § 74 betinget av at det foreligger fare for akutt forurensning. 

Hvorvidt handlingen som forårsaker faren er forsettlig eller uaktsomt fremkalt har i 

utgangspunktet ingen betydning for forurensningsmyndighetens adgang til å treffe 

nødvendige tiltak for å hindre at forurensing inntreffer. Både uhell og forsettlig fremkalt 

skadeforvoldelse omfattes av lovens alminnelige forbud mot forurensning jf § 7 første 

ledd.97  

   

Havrettskonvensjonen bestemmelser begrenser ikke forurensningsmyndighetens 

kompetanse i tilfeller hvor skipet ikke er i ”gjennomfart”, eller hvor denne 

gjennomfarten ikke er ”uskyldig”. Utgangspunktet er her at kyststaten etter 

konvensjonen har full suverenitet og adgang til preventiv håndhevelse jf art 25. Brudd 

på retten til uskyldig gjennomfart, herunder brudd på gjennomfarten som ved f eks 

grunnstøtinger, kollisjoner og drift, vil således sikre en adgang til å gripe inn, i den 

utstrekning et skip vil kunne utgjøre fare for akutt forurensning i slike tilfeller. Det 

kreves riktignok etter HRK art 25 en forholdsmessighet mellom overtredelsen og de 

tiltak som iverksettes. Denne bestemmelse holdt opp mot forurensningslovens 

bestemmelser, vil imidlertid ikke by på problemer, da forurensningsmyndighetens 

kompetanse til å treffe tiltak etter § 74 i utgangspunktet begrenses til tiltak som står  

”i rimelig forhold til de skader og ulemper som skal søkes unngått” jf § 7 jf punkt 3.3.   

 

 
96

 Dette syntes å bekreftes ytterligere ved at Høyesterett i Rt 1994 s 1244 fant det utvilsomt at 
myndighetens skjønn må utøves under hensyn til de rammer som følger av menneskerettsbestemmelser 
som Norge er traktatmessig forpliktet til å følge.  
97

 Ot prp nr 11 (1979-80) s 150. 
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Som skissert ovenfor vil ethvert skip som kan anses for å være i ”gjennomfart” gjennom 

sjøterritoriet etter HRK art 18 i utgangspunktet nyte vern av retten, i den utstrekning et 

brudd på forurensningslovgivningen ikke medfører at gjennomfarten også er til skade 

for kyststatens ”fred, orden eller sikkerhet” etter hovedregelen i HRK art 19 nr 1. 

Konvensjonen krever i utgangpunktet at det i forurensningstilfeller må foreligge en 

”alvorlig og forsettlig” forurensningshandling for at skipet mister status av å være i 

uskyldig gjennomfart jf art 19 nr 2 (h). Et skip som under gjennomfarten utgjør en fare 

for alvorlig forurensning vil dermed etter ordlyden i art 19 nr 2 (h) fortsatt kunne være i 

slik gjennomfart, som ikke skal hindres av forurensningsmyndighetene, med mindre 

dette skjer i samsvar med konvensjonens bestemmelser jf art 24 nr 1. Ved skjellig grunn 

til å tro at skipets gjennomfart utgjør en fare for akutt forurensning etter 

forurensningsloven vil forurensningsmyndighetens adgang til å gripe inn etter § 74 

hovedsakelig begrenses etter art 220 nr 2, til tiltak som nærmere undersøkelse og 

inspeksjon av skipets sertifikater. Dersom en undersøkelse av skipets sertifikater gir 

skjellig grunn til å tro at skipets virkelige tilstand avviker fra opplysninger som 

fremkommer i dokumentene, eller fra anvendelige internasjonalt fastsatte standarder for 

vern og bevaring av miljøet, vil tilbakeholdelse av skipet ut fra preventive hensyn kunne 

finne sted jf art 226 nr 1. Skipet må imidlertid frigis til å kunne fortsette sitt seilas, etter 

at det er benyttet rimelige fremgangsmåter som garantier eller annen nødvendig 

sikkerhetsstillelse, med mindre det foreligger en ”forsettlig og alvorlig” 

forurensningshandling jf art 226 nr 1 (b). En gjennomgang av statspraksis ovenfor, viser 

imidlertid at statene begunstiger seg utover det som fremgår av de konvensjonsfastsatte 

rammer for håndhevelse av forurensningsregler ved fare for alvorlig forurensningsskade 

i sjøterritoriet. Gjennomfartsretten hindres i stor utstrekning uten at skipet har forårsaket 

”forsettlig og alvorlig” forurensning. Det må derfor antas at i tilfeller hvor det på 

bakgrunn av foreliggende opplysninger om skipets tilstand (usjødyktighet) konstateres 

at skipet, samt dets last representerer en fare for akutt forurensning, vil 

forurensningsmyndighetene kunne være berettiget til å treffe ethvert nødvendig tiltak 

for å hindre skipets videre gjennomfart i sjøterritoriet etter forurensningsloven § 74. 

Avgjørelsen av hvilke tiltak som skal treffes vil også her måtte avhenge en konkret 

vurdering, hvor så vel sannsynligheten for utslipp, som et potensielt utslipps kvantum 

og stoffets farlighetsgrad må tas i betraktning.         
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5 Adgangen til å gripe inn i den økonomiske sonen  

    

5.1 Generelt 

Skipsfartvirksomhet i den økonomiske sonen finner sted utenfor det geografiske 

området som i henhold til alminnelig folkerett er underkastet kyststatens suverenitet jf 

HRK art 56 jf art 58.98 Et utenlandsk skip som befinner seg i den økonomiske sonen er 

derfor i utgangspunktet bare undergitt sin egen registreringsstats eksklusive 

jurisdiksjon, ikke kyststatens jf flaggstatsprinsippet.99 En slik begrensning følger også 

direkte av forurensningsloven § 3 annet ledd, jf punkt 2.3. Dette innebærer at andre 

stater ikke kan utøve myndighet overfor utenlandske skip som befinner seg der, med 

mindre unntak i flaggstatens eksklusive jurisdiksjon uttrykkelig er hjemlet i 

internasjonale traktater eller i HRK jf art 92 nr 1.   

 

Forurensningsmyndigheten har imidlertid adgang til å gripe inn i visse tilfeller. Dette 

følger av HRK art 221, som gir grunnlag for kyststatenes forurensningsjurisdiksjon ved 

ulykker. Bestemmelsen fastslår at konvensjonen ikke innskrenker statenes rett til å gripe 

inn utenfor sjøterritoriet; altså også i den økonomiske sonen, ved en ulykke som kan 

medføre betydelige skadevirkninger. Bestemmelsen gir ikke formell hjemmel for 

inngrep, idet det vises til kyststatens rettigheter etter folkerettslig sedvanerett eller andre 

 

 
98

Folkerettslig er kyststatens jurisdiksjon utenfor sjøterritoriet i utgangspunktet begrenset til å gjelde for 
visse nærmere angitte formål, og er hovedsakelig knyttet til utnyttelsen av naturressursene på 
kontinentalsokkelen og i den økonomiske sonen jf HRK art 56 og 77. I andre tilfelle er disse nasjonale 
jurisdiksjonsområder å betrakte som åpent hav.   
99

Flaggstatens jurisdiksjon omfatter i utgangspunktet både lovgivende, utøvende og dømmende 
myndighet. Enekompetansen var tidligere begrunnet i fiksjonen om at skipet var del av flaggstatens 
territorium. I dag er prinsippet basert på at flaggstaten er best egnet til å utøve myndighet over skipet i 
kraft av den reelle tilknytning som per definisjon kreves mellom staten og skipet. Dette utgangspunktet 
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konvensjoner. Henvisningen gir imidlertid støtte for at en slik inngrepsrett kan 

foreligge.  

 

Inngrepskonvensjonen av 1969, med protokoll av 1973 gir imidlertid hjemmel for 

kyststatens rett til å gripe inn overfor utenlandske skip ved å foreta visse nødvendige 

vernetiltak, ved trussel om oljesøl eller annen akutt forurensning som følge av 

sjøulykke.100 Konvensjonen er med hjemmel i forurensningsloven § 74 femte ledd 

inkorporert i norsk rett ved forskrift om inngrep på åpent hav og Norges økonomiske 

sone i tilfelle av havforurensning eller fare for forurensning av olje eller andre stoffer 

som følge av sjøulykke,101 heretter Inngrepsforskriften. 

 

Om Inngrepskonvensjonen også kan være gjenstand for direkte anvendelse overfor skip 

fra stater som ikke har ratifisert denne,102 reiser imidlertid spørsmålet om konvensjonen 

kan anses bindende gjennom folkerettslig sedvanerett. Dersom konvensjonen kun må 

anses for bindende mellom konvensjonspartene, blir spørsmålet om andre rettsgrunnlag 

kan tenkes påberopt av norske myndigheter for inngrep overfor utenlandske skip ved 

fare for akutt forurensning. I denne sammenheng kan inngrep i medhold av folkerettslig 

nødrett være et aktuelt grunnlag. 

 

 

 
gjelder allikevel absolutt kun for krigsskip jf HRK art 95 og 29, og ikke- kommersielle statsskip, dvs 
statseise eller - drevne skip benyttet kun i statlig ikke-kommersiell tjeneste jf art 96.    
100

 Inngrepskonvensjonen ble i 1973 utvidet fra bare å gjelde oljesøl, til å omfatte også annen form for 
havforurensning fra skip. Konvensjonens virkeområde begrenses imidlertid etter ordlyden i art 1 nr 1 til 
det åpne hav. Da Inngrepskonvensjonen ble ratifisert i 1969 eksisterte ikke den økonomiske sone- det 
åpne hav begynte der sjøterritoriet sluttet. Det er en vanlig tolkningsregel at man ser på hva som ble 
dekket av ordlyden da reglene ble laget. Med dette utgangspunktet er det ikke tvilsomt at det åpne hav 
også må omfatte den økonomiske sonen. Et tolkningsprinsipp som også ofte påberopes ved tolkning av 
traktater er det såkalte effektivitetsprinsippet, som tilsier at bestemmelsene må forstås på en måte som 
setter dem i stand til å oppfylle det som er konvensjonens gjenstand og formål. Dette tilsier at 
myndighetene må kunne påberope en inngrepsadgang i sin økonomiske sone, hvor det tross alt har større 
rettigheter og behov for vern enn på det åpne hav. Uttrykket ”åpent hav” i konvensjonen bør av denne 
grunn leses som ”utenfor sjøterritoriet”.      
101

 Forskrift av 19. september 1997 nr 1061 om inngrep på åpent hav og i Norges økonomiske sone i 
tilfelle av havforurensning eller fare for forurensning av olje eller andre stoffer som følge av en sjøulykke. 
102

 Etter Wienkonvensjonen art 34 er utgangspunktet at traktater normalt ikke kan skape rettigheter og 
plikter for stater som ikke er parter.  Dette følger også av alminnelig folkerett, hvor det som begrunnelse 
både kan vises til avtaleaspektet, som til det folkerettslige suverenitetsprinsipp.  
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Nedenfor vil jeg først under punkt 5.2. redegjøre for forurensningsmyndighetens adgang 

til å gripe inn med hjemmel i Inngrepsforskriften. Deretter vil spørsmålet om 

Inngrepskonvensjonen kan anses for folkerettslig sedvanerett bli gjennomgått i punkt 

5.3. Under punkt 5.4 behandles spørsmålet om adgangen til å gripe inn ved fare for 

akutt forurensning i medhold av folkerettslig nødrett.   

 

5.2 Inngrepsforskriftens anvendelsesområde 

Etter Inngrepsforskriften § 1 nr 1 gjelder forskriften for alle skip i norsk økonomisk 

sone og på åpent hav.103 Kyststatens adgang til å gripe inn overfor skip under fremmed 

flagg, kan imidlertid ikke gjøres gjeldende overfor krigsskip eller andre statsskip 

benyttet i statlig ikke kommersiell tjeneste jf § 1 nr 2.104

 

5.2.1 Betingelser for inngrep 

Når forurensningsmyndigheten kan gripe inn, er dels regulert i Inngrepsforskriften § 1 

dels i § 3. Forurensningsmyndigheten har rett til å gripe inn når det foreligger alvorlig 

og overhengende fare for at den norske kyst eller dermed forbundne interesser kan 

skades av forurensning eller trussel om forurensning, som følge av at en sjøulykke eller 

handling i tilknytning til slik ulykke har funnet sted jf § 3 nr 1 jf § 1.  

 

Det første kriteriet som oppstilles, er at det må foreligge en fare for ”alvorlig” 

forurensningsskade, altså en fare for at forurensningens eller forurensningstrusselen 

skadevirkninger må være av betydelig karakter. Skaden må etter ordlyden i § 3 nr 1, 

relateres til kystområder eller dertil forbundne interesser.  Uttrykket ”forbundne 

interesser” er i § 2 nr 5 definert nokså vidt. Både den maritime virksomhet og dets 

 

 
103

 Det åpne hav omfatter alle havområder som ikke er omfattet av noen stats økonomiske soner, eller av 
sjøterritoriet der økonomisk sone i utgangspunktet ikke er opprettet. 
104

 Det er mulig å gjøre slike unntak etter konvensjonsteksten art 1 nr 2, og uansett vil slike reservasjoner 
antakeligvis være alminnelig folkerett. Slike reservasjoner følger av de fleste maritime konvensjoner, og 
det finnes også egne konvensjoner som gjør unntak for denne type skip på et generelt grunnlag, for 
eksempel International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Immunity of State 
owned Vessels av 10. april 1926. Havrettskonvensjonen art. 29 – 32 kan også mest sannsynlig sees på 
som en kodifisering av den alminnelige folkeretten på dette punkt.   
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miljø, herunder fiske og bevaring av levende ressurser, samt aktivitet av betydning for 

kystbefolkningen omfattes.  

 

Faren for forurensningsskade må videre skyldes trussel om forurensning av ”olje” eller 

”andre stoffer” jf. § 1 nr 1. Dette presiseres ytterligere i § 2 nr 3 til ”olje” råolje, 

diselolje og smøreolje. Under kategorien ”andre stoffer”, faller for det første stoffer som 

til enhver tid oppføres på en liste av IMO, samt stoffer som kan tenkes å forårsake 

helseskade, skade på levende ressurser, det maritime liv eller hindre annen lovlig 

utnyttelse av sjøen, jf. § 2 nr 4.  

 

I og med at både det maritime miljø og interessene som søkes vernet vil variere langs 

norskekysten, vil derfor også ”alvorlighetskriteriet" antas å kunne ha forskjellig innhold 

etter det området eller de interesser som søkes vernet. Et spesielt sårbart miljø vil 

antagelig derfor kunne kreves sterkere beskyttet, og man må anta at 

forurensningsmyndigheten gis et skjønn til å avgjøre når dette kriteriet er oppfylt i en 

konkret faresituasjon.     

 

Faren for at alvorlig forurensning kan inntreffe, må videre etter ordlyden i § 3 nr 1 være 

”overhengende”. Kravet må etter en naturlig språklig forståelse innebære at faren for 

forurensning er meget nært forestående og at ”overhengende” på sett og vis inneholder 

en sannsynlighetsovervekt. Under forhandlingene av Inngrepskonvensjonen var det stor 

bekymring mellom de kontraherende parter knyttet til faren for misbruk av retten til å 

gripe inn, og herunder de alvorlige konsekvensene et eventuelt misbruk kunne få for 

internasjonal skipsfart. Et flertall av delegasjonene, der i blant den norske, var under 

konferansen av den klare oppfatning av at det måtte settes presise krav til både alvoret 

og styrken av den trussel som forelå.105 Dette tilsier at vilkåret om ”overhengende fare” 

bør tolkes strengt. 

 

I tilfeller hvor den foreliggende kunnskap tilsier at forurensningsfaren mest sannsynlig 

ikke materialiserer seg, men at det allikevel ikke er en fjerntliggende mulighet, bør et 

 

 
105

 St prp nr 120 (1971-72) s 2. 
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inngrep derfor ikke finne sted før det foreligger ytterligere eller ny kunnskap som med 

rimelig sikkerhet ikke utelukker at faren inntreffer. En ”føre var- tilnærming” til forhold 

som innebærer en alvorlig miljørisiko, tilsier at full visshet om skadens omfang og 

konsekvenser for å gripe inn, heller ikke bør kreves.106    

   

En videre forutsetning for inngrep er at trusselen om alvorlig forurensning skriver seg 

fra en sjøulykke eller fra en handling som har sammenheng med en sjøulykke jf. § 3 nr 

1 jf. § 1. Forskriftens definisjon av sjøulykke er etter § 2 nr 1 omfattende. Ikke bare 

skipssammenstøt, grunnstøt eller andre navigasjonsuhell, men også andre hendelser om 

bord i eller utenfor skipet omfattes.  Det forutsettes at de enten forårsaker materiell 

skade på skip eller last, eller at det er overhengende fare for slik skade på skip eller last. 

Dermed omfattes ikke bare fare som skyldes skader på selve skipet, men også skader 

eller fare for skader som kan skrive seg fra lasten om bord. Dette kan eksempelvis være 

tilfeller hvor det er fare for forurensningsskade fra gassflasker eller oljefat som følge av 

brann som bryter ut om bord.   

 

I en del situasjoner vil foreliggende kunnskap, eksempelvis ved observasjoner av et skip 

som er uten styring eller ved direkte meddelelser fra skipet, berettige til å kunne 

konstatere at en sjøulykke i henhold til definisjonen i § 2 nr 1 foreligger. I andre tilfeller 

kan det imidlertid være vanskelig for andre enn det ombordværende mannskap, å 

avgjøre hvor stor faren er for at en sjøulykke kan inntreffe. Det er imidlertid ikke 

adgang for forurensningsmyndigheten til å gripe inn, med mindre det foreligger en 

overhengende fare for at sjøulykke vil inntreffe. Dette utelukker inngrep basert på rene 

mistanker.  

 

 

 
106

 I en dom fra Indias høyesterett ble bærekraftig utvikling, og som en del av dette føre var- prinsippet og 
forurenseren betaler- prinsippet, ansett som en del av folkerettslig sedvanerett og dermed relevant i indisk 
rett, se Ulfstein s 410 jf Anderson Michael R., International Environmental Law in Indian Courts s 25. 
Det kan tilsvarende i denne sammenheng være aktuelt å påberope føre var prinsippet som en del av norsk 
rett gjennom presumsjonsprinsippet.      
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5.2.2 Tiltak som kan iverksettes 

Etter Inngrepsforskriften § 3 nr 1 kan ethvert tiltak som er ”nødvendig” for å forebygge, 

begrense eller avverge skaden som truer eller har oppstått iverksettes. I den utstrekning 

det er et nødvendig ledd ved iverksettelsen av tiltak som nevnt ovenfor, kan 

forurensningsmyndigheten med hjemmel i § 3 nr 2 fjerne, ødelegge eller senke skipet 

og lasten.       

 

Bestemmelsen i § 3 nr 4 legger opp til en avveining av tiltak som iverksettes og 

forurensningsfarens skadepotensiale. Tiltak som treffes skal etter ordlyden stå i forhold 

til den faktiske skade som truer, og skal ikke gå utover hva som ”med rimelighet anses 

nødvendig” for å forebygge, begrense eller avverge faren for skade av kystområdene 

eller dertil tilknyttede interesser. Det er nærliggende å tolke at kravet om ”rimelig” er 

tatt med som en ytterligere presisering av hva som er ”nødvendig” for å oppnå slike 

nevnte virkninger. Det sentrale synes å være at vurderingen av hvilke tiltak som ”med 

rimelighet er nødvendig”, må sees i lys av de konkrete omstendigheter som foreligger 

på handlingstidspunktet.  

 

Hensynet til kyststatens behov for vern og bevaring av virksomhet og interesser i 

kystområdene, taler gjerne for iverksettelse av meget omfattende tiltak ved fare for 

miljøskadelig aktivitet. Omfattende tiltak kan imidlertid både virke urettferdig overfor 

skipsfartsvirksomhetens alminnelige rett til fri bevegelses- og operasjonsfrihet i 

området, samtidig som tiltakene kan være urettmessige sett i lys av andre staters 

handelspolitiske interesser og rettigheter i sonen, herunder særskilt flaggstatens 

interesser. Det fremgår uttrykkelig av HRK artikkel nr 217, som også kan ses på som en 

kodifisering av den alminnelige folkeretten på dette punkt, at det er flaggstatens ansvar 

å sikre, samt utøve nødvendig kontroll for å hindre forurensning fra skip som seiler 

under dets flagg. Kyststaten er kun unntaksvis gitt en rett til å gripe inn, når det er 

rimelig klart at dets interesser i kystområdene og i den økonomiske sonen er truet av 

alvorlig og overhengende fare for forurensningsskade.   

 

Tiltak som iverksettes med hjemmel i forskriften må derfor ikke unødig gripe inn 

flaggstatens interesser og rettigheter i sonen jf § 3 nr 4. Det er derfor i § 4 nr 1 relativt 

vidtrekkende bestemmelser om rådslagning og varsling av enhver stat som kan ha 
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interesser og rettigheter, og/eller som vil bli berørt av tiltak som iverksettes, med mindre 

situasjonen er så akutt at den krever øyeblikkelig gjennomføring av tiltak. Slik 

notifikasjonsplikt må også antas å følge av folkerettslig sedvanerett.107  

 

Ved vurderingen av hvorvidt tiltakene er forholdsmessige, skal det tas hensyn til hvor 

stor sannsynligheten er for at skade inntreffer hvis tiltakene ikke iverksettes, samt 

hvilket omfang den potensielle skaden kan ventes å få.  Viktige momenter i så 

henseende vil her være den potensielle skadens karakter, sjø- og vindforhold samt 

trafikktetthet i det aktuelle området. Det skal også tas hensyn til sannsynligheten for det 

iverksatte tiltakets nytte, samt til den skade som kan oppstå ved gjennomføring av 

tiltaket jf § 3 nr 5. Hva som er ”nødvendig” må dermed bero på en helhetsvurdering 

med hensyn til faregraden og skadeomfanget både ved miljørisikoen som truer og de 

tiltak som iverksettes.   

 

Kravet om forholdsmessighet etter § 3 nr 4 innebærer derfor at jo høyere 

sannsynligheten er for at alvorlig skade kan inntreffe i en konkret situasjon, desto mer 

inngripende tiltak må kunne subsumeres under kravet om hva som er ”nødvendig”. På 

tilsvarende vis må forurensningsmyndigheten avstå fra å gripe inn med omfattende 

tiltak, hvis faren som truer ikke er alvorlig og overhengende nok i forhold til det tiltaket 

som tenkes iverksatt. 

   

5.3 Om Inngrepskonvensjonen kan anses for folkerettslig sedvanerett 

Inngrepskonvensjonen ble, i likhet med flere andre konvensjoner, til etter en ulykke, da 

den liberianske oljetankeren ”Torrey Canyon” forliste ved Cornwall, utenfor det 

engelske sjøterritoriet i 1967. Oljelasten på 120 000 tonn forårsaket da omfattende 

forurensningsskader både på den engelske og franske kyst, samt på Kanaløyene.  

 

På den ene siden kan det anføres at tvilen rundt lovligheten av Storbritannias inngrep108 

førte til vedtakelsen av Inngrepskonvensjonen, som i ettertid gjennom statenes 

 

 
107

 Notifikasjonsplikten ved trussel om fare for forurensningsskade er gjenspeilet i en rekke regionale 
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etterlevelse i praksis kan ha utviklet seg til folkerettslig sedvanerett. På den annen siden 

kan det hevdes at inngrepet, og andre staters raske aksept av handlingen kan synes å 

indikere en overbevisning om en allerede foreliggende rett som grunnlag for inngrepet, i 

ettertid kodifisert og utkrystallisert gjennom konvensjonen.  

 

Vilkårene for at sedvanen skal anses for rettslig bindende er i prinsippet i vesentlig grad 

de samme i folkeretten som i intern rett. Det stilles krav om fast praksis, utøvet gjennom 

lengre tid med en overbevisning om at det foreligger en rettsplikt som grunnlag for den 

aktuelle praksis, også kalt for kravet til opinio juris.109 Hvor sterke krav som må stilles 

til henholdsvis fasthet, tid og overbevisning, er imidlertid uklart i den folkerettslige 

teorien.110  

 

Den internasjonale domstol har i Asylsaken111 uttalt at statspraksis for å bli anerkjent 

som sedvanerett bør være fast og ensartet. I denne sammenheng syntes både 

konvensjonens oppslutning, samt dens utbredelse å tale for bred aksept samt bevisst 

gjennomføring av adgangen til å gripe inn i forbindelse med en inntruffet sjøulykke som 

kan medføre alvorlig forurensningsskade. Konvensjonen er ratifisert av 81 stater,112 noe 

som tilsvarer hele 71, 4 prosent av verdensflåten.113 Det kan i denne sammenheng 

ytterligere trekkes frem at konvensjonen ble vedtatt allerede i 1969, og har med dette 

blitt praktisert blant statene i over 30 år. Selv om adgangen til å gripe inn nødvendigvis 

vil knytte seg til en situasjon som sjeldent oppstår, er dette imidlertid ikke til hinder for 

at denne praksisen likevel kan danne grunnlag for sedvanerettsdannelse.114  

 

 
miljøavtaler, og må antas å uttrykke folkerettslig sedvanerett jf HRK art 198. 
108

 Storbritannias myndigheter bombet skipet i håp om å redusere forurensningen ved å sette fyr på 
oljelasten. 
109

 Kravet skiller sedvane fra sedvanerett. Det finnes mange eksempler på internasjonal praksis som i og 
for seg er ganske fast, men som utøves kun fra høflighet eller hensiktsmessighetsbetraktninger. I denne 
forbindelse kan nevnes det såkalte ”franske system” hvoretter kyststaten ut fra opportunitetsbetraktninger 
unnlater å gripe inn i interne forhold om bord på et skip under fremmed flagg, selv når disse befinner seg i 
havn eller indre farvann. 
110

 Ruud / Ulfstein / Fauchald s 18-20.  
111

 ICJ Rep. 1950 s 266. 
112

 IMO: Summary of Status of Conventions as at 31 July 2004. 
113

 Kilde: Lloyd`s Register of Shipping / World Fleet Statistics as at 31 December 2002. 
114

 Ruud / Ulfstein / Fauchald s 18. 



 

 

  

 

47

                                                

 

Et vektig moment syntes for øvrig, i blant annet Den internasjonale domstolens 

avgjørelser, å være at praksisen, enn av begrenset omfang, utøves ut fra en 

overbevisning om at det foreligger en rettsplikt som grunnlag for den.115 Poenget syntes 

å være at en rettsoverbevisning hos samtlige stater heller ikke kan kreves - mest 

nærliggende må være å ta hensyn til de involverte staters handlinger som bevis for en 

rettsoverbevisning i folkerettssamfunnet generelt.116 Ulykken utenfor den engelske kyst 

synliggjorde manglende ivaretakelse av kyststatenes behov for beskyttelse gjennom 

eksisterende folkerettslig regelverk, mot de enorme skadevirkninger en sjøulykke kan 

påføre deres interesser. Andre berørte staters raske aksept av handlingen kan imidlertid, 

som tidligere nevnt, indikere en allerede da foreliggende overbevisning om en rett som 

grunnlag for inngrepet.  

 

I tillegg vil også hensyn som sedvanens hensiktsmessighet og kvalitet være relevante 

momenter ved vurderingen av om en sedvanerett foreligger.117 Konvensjonen syntes å 

ha fått en balansert utforming, og kan gjennom statenes oppslutning anses for å gi 

uttrykk for et akseptabelt og hensiktsmessig internasjonalt kompromiss for kryssende 

internasjonale interesser som gjør seg gjeldende. På den ene siden sikres den 

internasjonale skipsfartens anerkjente rettigheter etter folkeretten på det åpne hav mot 

vilkårlige inngrep fra fremmede stater, mens kyststaten likevel gis adgang til inngrep 

overfor skipsfarten når det er klare objektive grunner for at dets miljørettslige interesser 

trues av alvorlig forurensningsskade som følge av en inntruffet sjøulykke. 

 

Etter en helhetsvurdering kan det derfor etter min oppfatning konkluderes med at 

Inngrepskonvensjonen gir uttrykk for folkerettslig sedvanerett.  
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 Flere dommer fra Den internasjonale domstol (ICJ) indikerer ganske klart at domstolen legger vekt på 
kravet til opinio juris ved vurderingen av om sedvanerett er skapt. I Lotus- saken jf PCIJ Rep. serie A nr 
10 s 28, slo Domstolen fast at praksis i seg selv ikke var nok – bare dersom praksis bevisst var utøvet ut 
fra den forestilling om at det forelå en rettslig plikt, ville det være aktuelt å snakke om folkerettslig 
sedvane. I Nicaragua- saken understreket Domstolen dette utrykkelig jf ICJ Rep. 1986 s 14 på s 108 flg. 
Nordsjø- saken, ICJ Rep. 1969 s 3 på s 44, kan også nevnes i denne sammenheng.   
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 Ruud / Ulfstein / Fauchald s 21. 
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5.4 Inngrep i medhold av folkerettslig nødrett 

Nødrett innebærer at en rettsstridig handling foretatt for å avverge en truende skade, blir 

rettmessig. Den rettstridige handlingen forutsettes utført av forurensningsmyndigheten 

overfor et utenlandsk skip som befinner seg i den økonomiske sonen, da det i 

utgangspunktet kun er skipets flaggstat og ikke kyststaten som har jurisdiksjon over 

skipet på det ”åpne hav”. Ut fra faren for misbruk stilles det strenge krav for at en 

nødrettshandling skal aksepteres i folkeretten.  

 

Folkerettslige ansvarsregler bygger i stor grad på folkerettslig sedvanerett slik den 

fremgår av stats- og rettspraksis. FNs Folkerettskommisjon har imidlertid siden 1949 

arbeidet med å kodifisere og utvikle reglene om statsansvar i en konvensjon. 

Kommisjonens utkast til bestemmelser av 10. august 2001118kan derfor være veiledende 

i forhold fastsettelsen av innholdet i de sedvanerettsbaserte reglene om nødrett.     

 

5.4.1 Betingelser for inngrep 

Etter Folkerettskommisjonens utkast til bestemmelser kreves det i art 25 nr 1 (a), at en 

vesentlig statsinteresse trues av en alvorlig og overhengende fare, som ikke kan 

avverges på annet vis enn ved nødrettshandlingen. Det kreves videre at, handlingen som 

foretas i nødrett ikke fører til et alvorlig inngrep i andre staters vesentlige interesser jf 

art 25 nr 1 (b).  

 

At vern og bevaring av det maritime miljøet har en fremtredende plass bekreftes i dag 

av det mangfoldet konvensjoner som helt eller delvis gjelder havmiljøet. Økt bevissthet 

rundt miljøbelastninger,119 har ført til at det både nasjonalt og internasjonalt har blitt 

iverksatt mange tiltak for å unngå samt redusere forurensning i områder både innenfor 

og utenfor nasjonal jurisdiksjon.120 Selve utviklingen av den økonomiske sonen har også 

sin bakgrunn i kyststatenes behov for å bevare og verne produktiviteten og de levende 
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 Fleischer s 43. 
118

 The International Law Commision`s Draft Articles on Responsibility of States.  
119

 Ruud, Ulfstein og Fauchald kapittel 3.  
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ressurser på det åpne hav i områder tilstøtende til sjøterritoriet, herunder også mot 

forurensning fra utenlandske skip.121 Etter mitt syn er det derfor ikke tvilsomt at miljø er 

en vital interesse som både nasjonalt og internasjonalt blir ansett som vesentlig i dag.  

 

Kravet om at statsinteressen må være truet av en alvorlig og overhengende fare 

henspeiler for det første, som også påpekt tidligere under punkt 5.2.1, at faren som truer 

må være svært nær frem i tid og at det må kunne kreves en viss sannsynlighetsovervekt. 

Den potensielle faren for forurensning må videre antas å medføre betydelige 

skadevirkninger på statens interesser hvis denne får anledning til å manifestere seg. 

Staten må således også her avstå fra å gripe inn hvis faren for forurensning, ikke er 

overhengende eller alvorlig nok. I Donau- saken122 fant Den Internasjonale Domstol det 

utilstrekkelig når Ungarn begrunnet sin manglende oppfyllelse av en felles forpliktelse 

til å bygge en demning, med at prosjektet muligens ville skade miljøet. Domstolen 

uttalte at det måtte kreves en presis viten om en slik fare, før folkerettslig nødrett 

overhodet kunne overveies.123 Det må derfor også her kreves, som ved inngrep i 

medhold av Inngrepsforskriften, at kunnskap foreliggende på handlingstidspunktet, må 

berettige til å tro med nokså presis sikkerhet at skader av betydelig omfang kan 

inntreffe, ikke bare at det er en fjerntliggende mulighet. Slik kunnskap kan foreligge på 

bakgrunn av observasjoner eller direkte meddelelser fra et skip om at det eksempelvis er 

skadet, etter at en kollisjon eller grunnstøt har funnet sted. På bakgrunn av opplysninger 

om både skipets geografiske beliggenhet, samt nødvendige opplysninger om skipets 

last, kan det ofte med rimelig sikkerhet anslås hvor alvorlig forurensningsskade som kan 

inntreffe.   

 

Det er videre en forutsetning etter art 25 nr 1 (a), at faren som truer ikke kan avverges 

på annen måte enn ved nødrettshandlingen. Dette betyr rent språklig at den eneste måten 

for forurensningsmyndigheten å forhindre forurensningsskaden på, er å foreta inngrepet 

 

 
120

 Se blant annet NOU 1995:4, om virkemidler i miljøpolitikken. 
121

 St prp nr 37 (1995-96) blant annet på s 35 og 89.   
122

 ICJ Rep. 1997 s 7 
123

 Spiermann s 528. 
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overfor skipet. Et inngrep må imidlertid anses for rettmessig, dersom faren som truer 

ikke kunne ha vært avverget på annen rimelig måte enn ved nødrettshandlingen. 

 

Selv om det foreligger en alvorlig og overhengende fare som ikke kan avverges på 

annen rimelig måte, er det imidlertid ikke uten videre adgang til å handle i nødrett. En 

begrensning følger i denne sammenheng av kravet i art 25 nr 1 (b), om at 

nødrettshandlingen ikke må medføre et alvorlig inngrep i andre staters vesentlige 

interesser. Meningen må antas å være at en handling foretatt i nødrett ikke kan begrunne 

tilsidesettelse av folkerettslige forpliktelser, som beskytter mer vesentlige interesser. 

Det må derfor kreves en viss forholdsmessighet mellom den interessen som søkes 

vernet og den interessen som krenkes ved å gripe inn.  

 

Hvorvidt inngrep foretatt i nødrett er rettmessig, må dermed vurderes på bakgrunn av en 

avveining av statens interesse i å unngå betydelig forurensningsskade på 

kystsområdene, og den internasjonale skipsfarts behov for vern, herunder også 

flaggstatens interesse, mot handlinger som undergraver skipsfartens frihet i området. Et 

grunnleggende spørsmål vil derfor være hvor sterk rettsbeskyttelse statene folkerettslig 

har ønsket å gi disse interessene. 

 

Det er alminnelig anerkjent at skipsfartens rett til bevegelses- og operasjonsfrihet uten 

innblanding fra fremmede stater utgjør selve kjernen i det folkerettslige prinsippet om 

det åpne havs frihet, herunder også i den økonomiske sonen. Prinsippet om havets frihet 

innebærer imidlertid ikke at virksomhet omfattet av prinsippet er ”fritt” i den forstand at 

denne ikke er underlagt noen begrensninger. Etter HRK regler, som i hovedsak gir 

uttrykk for folkerettslig sedvanerett,124 begrenses skipsfartens frihet i utgangspunktet av 

flaggstatens ansvar for å drive skipsfart i samsvar med sine folkerettslige forpliktelser. 

 

Etter alminnelig folkerett har alle stater en plikt til å unngå betydelig 

forurensningsskade av andre staters territorium samt av områder utenfor nasjonal 

 

 
124

 St prp nr 37 (1995-96) s 10. 
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jurisdiksjon.125 En slik plikt følger også eksplisitt av HRK regler om vern og bevaring av 

havmiljøet, der statene pålegges etter art 194 en generell plikt til å unngå 

havforurensning og plikt til å unngå skade på andre stater. Denne plikten gjelder for 

forurensning fra all virksomhet eller hendelser innenfor statens jurisdiksjon eller 

kontroll, herunder også statens skip.126 Etter art 194 nr 1 har statene en plikt til å 

iverksette alle nødvendige tiltak for å ”hindre, begrense og kontrollere” havforurensning 

fra enhver kilde. Av ordlyden kan det imidlertid ikke utledes noe ubetinget forbud mot 

forurensning fra skipsfartsvirksomhet, siden tiltakene ikke nødvendigvis må hindre 

forurensning, men også kan begrense eller kontrollere den. Ved forurensning av havet 

som kan volde skade på andre stater og deres miljø, eller utenfor områder for nasjonal 

jurisdiksjon, fastsettes det videre etter art 194 nr 2, at statene har en plikt til å treffe alle 

nødvendige tiltak for å hindre forurensningsskade. Ordlyden i art 194 nr 2 oppstiller, i 

motsetning til bestemmelsen i art 194 nr 1, en absolutt plikt til å hindre forurensning 

som kan volde skade, noe som kan gi støtte for et ubetinget forbud mot å volde enhver 

form for skade i havområdene utenfor nasjonal jurisdiksjon, herunder i andre staters 

økonomiske soner. Men det kan vel neppe ha vært konvensjonspartenes intensjon. 

Anvendelsen av et absolutt forbud mot grenseoverskridende forurensning som kan 

volde skade kan vanskelig tenkes, da det i dagens samfunn er alminnelig kjent at stater 

tillater slik forurensning. Voldgiftsrettens uttalelse i Trail Smelter- saken127 taler i denne 

sammenheng for at et forbud mot grenseoverskridende forurensning, må antas å omfatte 

forurensning som kan medfører en kvalifisert form for skade på havmiljøet. Etter art 

194 kan det heller ikke utledes noe objektivt ansvar for staters plikt til å gripe inn for å 

hindre forurensningsskade. Statene skal ”etter evne benytte de mest mulig 

hensiktsmessige midler som de har til rådighet” for å unngå forurensning. Det kreves 

således at plikten til å unngå forurensningsskade fra skipsfartsvirksomhet i områder 

 

 
125

 Se Ruud / Ulfstein / Fauchald s 82 – 87.  
126

 At plikten gjelder virksomhet ”innenfor statenes jurisdiksjon eller kontroll” følger også av Rio – 
erklæringens prinsipp 2 og Den Internasjonale Domstolens rådgivende uttalelse om lovligheten av trussel 
eller bruk av atomvåpen av 8. juli 1996. 
127

 AIJL 1941 s 684. Saken gjaldt et smelteverk i Canada som forårsaket forurensningsskade i USA. 
Voldgiftsretten kom til at folkeretten inneholdt et forbud mot å volde betydelig skade på andre staters 
territorium. 
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utenfor nasjonal jurisdiksjon bare skal stå i forhold til statenes kapasitet, hvor det skal 

tas hensyn til statenes ressurser og den skadelige aktivitetens karakter.  

 

Innholdet i de folkerettslige sedvanerettsregler som verner havmiljøet mot 

forurensningsskade er, som påpekt i drøftelsene ovenfor, i stor utstrekning preget av 

vaghet, særlig i tilknytning til skadevirkningenes omfang samt innholdet i statenes 

aktsomhetsplikt for å unngå havforurensning og med dette forurensningsskade på andre 

staters interesser på det åpne hav.  

 

Selv om ønsket om vern og bevaring av havmiljøet som et fellesgode står mer i 

forgrunnen i dag som følge av HRK regler, må det allikevel sluttes på bakgrunn av 

drøftelsene av de aktuelle folkerettslige bestemmelser, at kyststaten bør vise varsomhet 

ved å gi hensyn til miljøet fortrinn der også andre kryssende interesser søkes vernet 

gjennom folkeretten i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon. En interesseavveining der 

miljøhensynet har størst argumentasjonsverdi, bør imidlertid godtas når det er 

overhengende fare for alvorlig forurensningsskade og hvor den foreliggende kunnskap i 

en konkret faresituasjon berettiger til å tro at flaggstaten ikke akter, eller har kapasitet til 

å gripe inn for å forhindre betydelig forurensning.  
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6 Konklusjon 

 

Hovedproblemstillingen i oppgaven var å identifisere myndighetenes adgang til å gripe 

inn overfor utenlandske skip ved fare for akutt forurensning, i henholdsvis sjøterritoriet 

og i den økonomiske sonen. Myndighetenes kompetanse til å gripe inn overfor 

utenlandske skip har, som følge av Norges folkerettslige forpliktelser, forskjellig 

innhold i sjøterritoriet og i den økonomiske sonen.  

 

Myndighetene har, som følge av suvereniteten som utøves over territoriet, i 

utgangspunktet full kompetanse etter forurensningsloven til å gripe inn overfor skip for 

å hindre at akutt forurensning inntreffer i sjøterritoriet. En innskrenkning i denne 

kompetansen følger imidlertid av utenlandske skips rett til uskyldig gjennomfart. Ved 

slik gjennomfart legger folkeretten begrensninger og føringer på kompetansen som kan 

utøves. Begrensningene faller imidlertid bort i tilfeller hvor skipets seilas ikke kan anses 

for gjennomfart, eller hvor gjennomfarten ikke kan anses for å være uskyldig.  

 

I havområdene utenfor yttergrensen av sjøterritoriet, herunder i den økonomiske sonen, 

har ikke Norge full suverenitet, men kun suverene rettigheter og jurisdiksjon for 

nærmere angitte formål- hovedsakelig knyttet til utnyttelsen av naturressursene på 

kontinentalsokkelen og i den økonomiske sonen. Havrettskonvensjonen, som også kan 

sees på som en kodifisering av den alminnelige folkeretten på dette punkt, legger derfor 

sterkere begrensninger for norske myndigheters kompetanse ved fare for miljøskadelig 

aktivitet fra skipsfartsvirksomhet utenfor sjøterritoriet, men den gir riktignok 

kompetanse til å gripe inn når det oppstår fare for akutt forurensning på nærmere angitte 

vilkår. 

 

At myndighetens kompetanse til å regulere samt håndheve nasjonalt regelverk overfor 

utenlandske skip begrenses jo lenger ut i havområdene skipet befinner seg, må sees på 
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bakgrunn av den internasjonale skipsfartens interesser og ikke minst behovet for fri 

ferdsel i havområdene, som i dag er sterkt kommersielt begrunnet. Begrensningene 

folkeretten oppstiller må i denne sammenheng også sees i lys av det overordnede 

prinsippet i havretten, om flaggstaten ansvar for å utøve nødvendig kontroll for å hindre 

forurensning fra sine skip.   
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