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1 Innledning 

1.1 Oppgavens tema   

I forbindelse med ulykker med tankskip er det særlig to målsetninger som ønskes oppnådd: 

For det første er det ønskelig å avverge eller begrense forurensningsskade i størst mulig 

grad. For det andre er det ønskelig å unngå at verdiene i både skipet og oljelasten går tapt. 

Et virkemiddel for å oppnå disse målsetningene er å iverksette bergingstiltak. Dersom 

skipet og oljelasten kommer uskadd fra en truende fare vil en potensiell forurensningsskade 

også kunne bli avverget. Bergingsoperasjonen vil med andre ord kunne føre til at begge 

målsetningene oppnås. Bergingsoperasjoner reguleres i sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 

(heretter kalt sjøl) kapittel 16 om berging. Reglene er basert på bergingskonvensjonen av 

28. april 1989 (heretter kalt bergingskonvensjonen). 

 

På bakgrunn av det skadepotensialet som tankskip utgjør er det gitt bestemmelser som 

regulerer ansvaret for oljeforurensning fra slike skip. Ansvarsreglenes viktigste funksjoner 

er for det første å klargjøre hvem som er ansvarlig og for det andre å sørge for at tap i 

forbindelse med en ulykke blir dekket. Reglene som regulerer ansvaret for 

forurensningsskader som følge av at olje renner ut fra oljetankere, er gitt i sjøl kapittel 10 

om ansvar for skade ved oljesøl. Reglene er basert på Den internasjonale konvensjon 27. 

november 1992 om erstatningsansvar for oljesølskade (heretter kalt ansvarskonvensjonen), 

Den internasjonale konvensjon av samme dato om opprettelse av et internasjonalt fond for 

erstatningsansvar for oljesølskade (heretter kalt fondskonvensjonen) og protokollen av 16. 

mai 2003 til 1992-fondskonvensjonen. 

 

Temaet for denne oppgaven er å gjøre rede for forholdet mellom de to ovennevnte 

regelsett. For det første kan oljelastansvarsreglene etter omstendighetene overlappe 



 

                     2 

bergingsreglene, ved at avverging av oljesøl ikke bare gir grunnlag for erstatning etter 

reglene om oljelastansvar, men også kan påvirke utmålingen av kompensasjon etter 

bergingsreglene. For det andre kan bergingsreglene etter omstendighetene overlappe 

oljelastansvarsreglene, ved at utgifter som relaterer seg til bergingsoperasjoner ikke bare 

kan kompenseres gjennom bergingsreglene, men også kan kreves erstattet etter reglene om 

oljelastansvar. I denne oppgaven vil jeg gjøre nærmere rede for denne overlappen og i 

hvilken grad regelsettene overlapper hverandre.  

1.2 Den videre fremstillingen 

For å beskrive de to regelsettenes forhold til hverandre vil jeg først gjøre rede for hvilken 

betydning avverging av oljesøl kan ha i bergingsretten (punkt 2). Deretter vil jeg behandle 

spørsmål som relaterer seg til i hvilken grad utgifter i forbindelse med bergingsoperasjoner 

kan kreves erstattet etter reglene om oljelastansvar (punkt 3). Endelig vil jeg drøfte visse 

spørsmål som kan oppstå ved harmoniseringen av de to regelsettene (punkt 4). 

2 Avverging av oljesøl i bergingsretten 

2.1 Innledning 

Under dette punktet vil først gi en kortfattet redegjørelse for hensynene bak reglene om 

berging og dernest gi en oversikt over hovedelementene i bergingsreglene. Til slutt vil jeg 

drøfte den betydning avverging av oljesøl kan ha i bergingsretten. 

2.2 Hensyn bak bergingsreglene 

Opprinnelig hadde bergingsreglene som hovedformål å motvirke underslag av vrakgods og 

lignende.1 I dag er det imidlertid andre forhold som begrunner reglene: For det første 

                                                 
1 Brækhus (1967) s. 1. 
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ønsker skipseieren, implisitt assurandørene, å unngå at verdiene som ligger i skipet og 

lasten går tapt. Dette er også i samfunnets interesse.2  

 

For det andre er det ønskelig å spare miljøet for skade som følge av forurensning fra skip. 

Hensynet til miljøet har særlig kommet på dagsorden i de siste tiårene. Dette skyldes delvis 

økt bevissthet om hvilke skader som kan oppstå som følge av oljeutslipp. Det skyldes 

imidlertid vel så mye at stadig større tankskip medfører en tilsvarende økning av risikoen 

for skade på miljøet.3 Grunnstøtningen til TORREY CANYON i 1967 og AMOCO 

CADIZ’ forlis i mars 19784, kan fremheves som eksempler som bidro til at 

oppmerksomheten rundt miljøskader økte. Fra den senere tid kan ulykkene med 

oljetankerne ERIKA den 12. desember 1999 og PRESTIGE den 13. november 2002 nevnes 

som eksempler på hvor stort omfang ulykkene kan få.5 

 

På denne bakgrunn er oppmuntring til tiltak som avverger eller begrenser tap av 

økonomiske verdier det sentrale hensynet bak reglene om berging.6 Det er særlig verdiene 

som ligger i skipet, dets last og miljøet som ønskes bevart. 

2.3 Oversikt over hovedelementene i bergingsretten 

Kjernen i bergingsreglene er at den som lykkes med å berge materielle verdier for en annen 

har krav på bergelønn.7 Bergingsreglene kan dermed sies å være et utslag av de alminnelige 

prinsippene om negotiorum gestio (såkalt ”uanmodet forretningsførsel”) fra romerretten. 8 

Berging kan for det første basere seg på avtale.9 Bergingsreglene i sjøloven gir imidlertid, i 

visse tilfeller, hjemmel for å tilkjenne bergelønn selv om ingen slik avtale foreligger  

                                                 
2 Falkanger og Bull (2004) s. 419. 
3 Falkanger og Bull (2004) s. 174 og Kennedy & Rose (2002) s. 150 og 191.  
4 Falkanger og Bull (2004) s. 420. 
5 www.iopcfund.org. 
6 Brækhus (1967) s. 1. 
7 NOU 1994:23 s. 8 og Knoph (2004) s. 453. 
8 Brækhus (1967) s. 3.  
9 Den mest kjente standardkontrakten for berging er Lloyd’s Open Form. 
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jf sjøl §§ 445 og 446. Dette gjelder til og med selv om skipseier eller lasteier motsetter seg 

berging, såfremt forbudet må anses uberettiget, jf sjøl § 450 annet ledd. Man vil da tale om 

tvangsberging.  

 

Bergingsreglene inneholder også et alternativt grunnlag for å tilkjenne bergeren 

kompensasjon. Dersom bergingsarbeid utføres for et skip som medfører risiko for 

miljøskade vil bergeren etter omstendighetene kunne kreve et særlig vederlag for de 

omkostninger som arbeidet har medført etter sjøl § 449 første ledd jf tredje ledd. Det er 

altså bergerens mulighet for å bli tilkjent bergelønn eller særlig vederlag som gjør at 

oppmuntringshensynet får gjennomslagskraft.    

2.3.1 Grunnvilkår for å tilkjenne bergelønn 

Sjølovens kapittel 16 oppstiller tre kumulative grunnvilkår for å tilkjenne bergelønn.10 

2.3.1.1 Hva som kan være gjenstand for berging  

Bergingsarbeid kan utføres overfor ”et skip eller annen gjenstand”, jf sjøl § 441 bokstav a. 

Skip defineres i bokstav b som ”ethvert skip og fartøy, samt annen innretning som kan 

navigeres.” I skipsfarten brukes ordet fartøy som samlebetegnelse på fremkomstmidler til 

sjøs. Skip er således et eksempel på et fartøy og benyttes for å indikere at vedkommende 

fartøy er av en viss størrelse. Lovens terminologi forutsettes å være i samsvar med den 

betydning ordene har i skipsfarten. Etter forarbeidene skal ”innretninger som kan 

navigeres” hovedsaklig forstås som ”boreplattformer og liknende flyttbare innretninger”11 

jf den samme uttrykksmåten i sjøl § 507.   

 

Begrepet ”gjenstand” defineres i sjøl § 441 bokstav c som ”enhver gjenstand som ikke er 

permanent festet til kystlinjen”. Etter definisjonen er det altså ingen begrensninger eller 

                                                 
10 Det kan undertiden oppstå tvil om innholdet av de tre vilkårene. Det vil imidlertid falle utenfor oppgavens 

rammer å redegjøre detaljert om innholdet. Jeg vil derfor bare gi en oversikt over de tre vilkårene. For mer 

om disse, se blant annet NOU 1994:23, Brækhus (1967) og Falkanger og Bull (2004).    
11 NOU 1994:23 s. 15. 
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krav til gjenstanden for at den skal kunne berges, utover at den ikke kan være varig festet 

til et punkt på land. Dette innebærer at berging kan foretas overfor et svært bredt spekter av 

formuesgoder. 

2.3.1.2 Det som berges må være forulykket eller i fare 

Videre stilles det krav til at det som berges må være ”forulykket eller i fare”, jf  

sjøl § 441 bokstav a. En alminnelig språklig forståelse av bestemmelsen tilsier at det som 

skal berges må være i en utsatt og risikabel situasjon. Forarbeidene presiserer begrepet fare 

dit hen at det hovedsakelig siktes til fysisk fare av et visst omfang. Eksempelvis vil fare for 

tidstap eller risiko for erstatning under en kontrakt i seg selv ikke være tilstrekkelig.12 

Graden av fare må være ”noe mer markert enn de ordinære farer som til stadighet truer 

skipsfarten”.13 Hva som ligger i begrepet fare vil imidlertid kunne oppfattes forskjellig fra 

en person til en annen. De potensielle bergere kan ha ulik maritim erfaring, ulik kjennskap 

til faren forbundet med oljeskader og ikke minst ulike terskler for hva de oppfatter som 

farlig. Dette vil kunne få stor betydning for bergeren idet bergelønn ikke vil bli tilkjent 

dersom det ikke foreligger ”fare” i lovens forstand.14 For å ivareta hensynet til 

forutberegnelighet kan det med andre ord være nødvendig med et relativt klart fastlagt 

innhold av farebegrepet. Tre dommer i Høyesterett slår fast at loven bygger på et objektivt 

farebegrep.15  

 

Alternativet forulykket er snevrere og kan få anvendelse i tilfeller der ”et havari av mer 

betydelig omfang allerede har rammet det.”16 Eksempelvis at skipet har sunket. Ofte vil et 

forulykket skip også være i fare, men det er ingen automatikk i dette. Skipet vil 

                                                 
12 NOU 1994:23 s. 8. 
13 Brækhus (1967) s. 11. 
14 Det vil imidlertid kunne tilkjennes godtgjørelse for vanlig assistanse. 
15 Rt. 1996 s. 907 (Loran), Rt. 1999 s. 74 (Los 102) og Rt. 2004 s. 1909 (Norsk Viking).  
16 Brækhus (1967) s. 18. 
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eksempelvis kunne ligge på havbunnen hvor verken strømninger eller dragsug kan skade 

det ytterligere.17  

 

I avgjørelsen av om vilkåret er oppfylt vil det ikke være nødvendig å avgjøre om skipet var 

forulykket eller i fare. Det må imidlertid trekkes en grense, på den ene side i de tilfeller der 

skipet eller lasten er i en situasjon som nok kan anses risikabel, men hvor man allikevel 

ikke anser fare for å foreligge, og på den annen side tilfeller der skipet eller lasten er i en 

situasjon hvor berging vil være nytteløst på grunn av at det ikke er noen verdier igjen å 

berge.  

2.3.1.3 Bergingsoperasjonen må føre til et nyttig resultat 

Endelig stilles det krav til at bergingsarbeidet må føre til et ”nyttig resultat”, jf  

sjøl § 445 første ledd. Bestemmelsen gir uttrykk for prinsippet om ”no cure, no pay” som 

innebærer at bergelønn ikke vil bli tilkjent med mindre bergingsoperasjonen er vellykket. 

Prinsippet kan vel også utledes av begrepet berging, som synes å tilkjennegi at noe må ha 

blitt oppnådd med det som er forsøkt berget.18  

 

Kravet til et nyttig resultat har også en sammenheng med vilkåret om fare.19 For at 

bergingen kan sies å ha ført til et nyttig resultat kan det dermed oppstilles to krav. For det 

første må hele eller deler av skipet eller lasten ha blitt brakt ut av den fare som truet. For 

det andre må den som gjør krav på bergelønn ha bidratt til at denne faren ble avverget.20  

 

Vilkåret om et nyttig resultat impliserer også et krav til at ”det som er berget har en 

økonomisk verdi”. 21 Dersom det bergede ikke har noen økonomisk verdi vil bergelønn altså 

ikke kunne tilkjennes.   

                                                 
17 Brækhus (1967) s. 18. 
18 Brækhus (1967) s. 19. 
19 Norsk Lovkommentar til sjøl, note 986. 
20 Kennedy & Rose (2002) s. 339. 
21 NOU 1994:23 s. 20. 
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2.3.2 Bergelønnen 

Dersom de tre ovennevnte vilkårene er oppfylt har bergeren krav på bergelønn. 

Bergelønn er den prinsipale godtgjørelsen for utført bergingsarbeid og var før 

bergingsreglene av 1994 den eneste kompensasjonen tilgjengelig. Bergelønn svares av 

skipets eier eller eieren av den gjenstanden som er berget, eksempelvis lasteier, jf  

sjøl § 447. Bergelønnen skal ikke tilsvare vanlig vederlag for utført arbeid, men skal på 

bakgrunn av oppmuntringshensynet inkludere en rundhåndet belønning.22  

 

Hjemmelen for å tilkjenne bergelønn er sjøl § 445 første ledd, mens selve utmålingsregelen 

fremgår av sjøl § 446. Sjøl § 445 første ledd begrenser imidlertid utmålingen til ”det 

bergedes verdi” dersom man ser bort fra renter og saksomkostninger. Denne begrensningen 

gjelder imidlertid ikke for retten til særlig vederlag etter sjøl § 449, jf nedenfor under punkt 

2.3.3 og punkt 2.5. 

 

Det følger av sjøl § 446 at bergelønn ”skal fastsettes med sikte på å oppmuntre til berging.” 

Bestemmelsen oppstiller videre en rekke momenter som det skal legges vekt på ved 

utmålingen. Det fremgår ikke av loven hvorvidt momentene er ment å være uttømmende og 

forarbeidene tar heller ikke stilling til dette.23 Det må antas at loven oppstiller de 

momentene som i gjennomsnittstilfellene vil kunne være praktisk å legge vekt på. Dette 

medfører imidlertid ikke at man i den enkelte sak vil være avskåret fra å ta andre forhold i 

betraktning, dersom dette ut ifra en saklig vurdering fremstår som relevant. 

 

Praktisk viktige momenter ved utmåling av bergelønn er det bergedes verdi og om 

bergingsarbeidet har vært krevende og/eller forbundet med fare.24 Der er ikke uvanlig at 

bergelønnen fastsettes til 5-10 % av de bergede verdier, noen ganger enda høyere.25 

                                                 
22 Bræhus (1967) s. 1. 
23 NOU 1994:23 s. 20. 
24 NOU 1994:23 s. 8. 
25 Brækhus (1967) s. 2. 
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2.3.3 Særlig vederlag - modifisering av prinsippet om no cure, no pay 

Sjøl § 449 kom inn med bergingsreglene av 1994 og åpner for tilkjenning av et særlig 

vederlag i form av at bergeren kan få dekket sine utgifter i forbindelse med 

bergingsoperasjonen. I motsetning til vanlig bergelønn kan det særlige vederlaget tilkjennes 

på tross av at det som er forsøkt berget ikke blir brakt ut av faren. Dette innebærer at det 

gjøres unntak fra det ovennevnte kravet til et nyttig resultat (prinsippet om ”no cure, noe 

pay”). Støtte for dette kan finnes i definisjonen av bergingshandlingen i sjøl § 441  

bokstav a som definerer bergingshandlingen som ”enhver handling som har til formål å yte 

hjelp”. Definisjonen tilkjennegir at det kan foreligge en bergingshandling i lovens forstand 

på tross av at resultatet av den blir mislykket. Regelen om særlig vederlag drøftes nærmere 

nedenfor under punkt 2.5. 

2.4 Forholdet mellom avverging av oljesøl og retten til bergelønn 

Spørsmålet under dette punktet er i hvilken grad avverging av oljesøl kan ha betydning for 

om bergelønn skal tilkjennes og i tilfelle hva slags betydning. 

 

Som vist ovenfor i punkt 2.3.1.3 vil bergeren bare ha krav på bergelønn dersom 

bergingsaksjonen fører til et nyttig resultat, noe som innebærer at det som er forsøkt berget 

definitivt blir brakt ut av faren som truet. Følgelig kan det legges til grunn at avverging 

eller begrensning av oljesøl aldri vil kunne tjene som noe selvstendig grunnlag for å 

tilkjenne bergelønn. 

 

Av sjøl § 446 bokstav c står det at ”bergernes dyktighet og innsats for å forhindre eller 

begrense miljøskade” skal tillegges vekt ved utmålingen av bergelønn. Selv om avverging 

av oljesøl ikke danner grunnlag for tilkjenning av bergelønn, vil det således være et 

moment som skal tas i betraktning ved utmålingen av den. De viktigste momentene i 

utmålingen av bergelønn er det bergedes verdi og om bergingsarbeidet har vært forbundet 

med fare, jf ovenfor i punkt 2.3.2. Avverging av oljesøl vil imidlertid kunne påvirke 

utmålingen i betydelig grad. Dersom eksempelvis en fullastet supertanker berges fra 

totalhavari vil de mulige skadene, og dermed ansvaret for skipseieren som har blitt 
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avverget, være enormt. Dette vil sette preg på utmålingen. Motsatt vil unnlatelse av å 

avverge eller begrense miljøskade kunne virke dempende på utmålingen av bergelønnen. 

Dette fremgår ved å sammenholde sjøl § 446 bokstav c med sjøl § 444 bokstav b som 

pålegger bergeren en plikt om å ”vise tilbørlig aktsomhet…for å forhindre eller begrense 

miljøskade”. 

 

Hva som ligger i ”miljøskade” er definert i sjøl § 441 bokstav d som ”vesentlig fysisk 

skade” blant annet på ”liv eller ressurser i vassdrag eller kystfarvann med tilstøtende 

områder...som er følge av forurensning, brann, eksplosjoner eller lignende alvorlige 

hendelser.” Dette innebærer at den potensielle miljøskaden ikke behøver å relatere seg til 

oljesøl for å være relevant etter loven. Samtidig er det klart at avverging eller begrensning 

av oljesøl fra oljetankere vil være relevant avverging av miljøskade etter bestemmelsen.  

 

Dyktighet og innsats for å forhindre miljøskade fremgikk ikke som et moment for utmåling 

av bergelønn etter den tidligere loven. Det ble allikevel lagt vekt på i praksis.26  

 

Et eksempel er en voldgiftsdom av 15. oktober 1964, inntatt i ND 1964 s. 312. Tankeren 

JOHS. STOVE grunnstøtte i Oslofjorden. Norsk Bjergningskompani berget tankeren og ble 

tilkjent bergelønn. Ved utmålingen ble det uttalt at ”det bør til fordel for bergerne legges 

vekt på at rederiet ble spart for mulig ansvar efter landsettingen”. 

 

Et annet eksempel er en dom fra Ålesund byrett den 19. november 1976, inntatt i  

ND 1976 s. 391. HARRY BORTHEN lå i opplag, men på grunn av uvær slet deler av 

fortøyningen seg. Skipet drev derfor med akterskipet inn på land. I flere døgn ble skipet 

holdt av bergere fra Active King og Ødegård. Ved utmålingen av bergelønn ble det uttalt at 

”Havaristen løp en viss risiko for erstatningsansvar, og med 4 tonn smøreolje om bord 

også en viss fare for oljesøl”. 

 

                                                 
26 NOU 1994:23 s. 21. 
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Et eksempel fra Danmark på at avverging av miljøskade synes å ha blitt tillagt vekt27 ved 

utmåling av bergelønn etter de nye reglene er ND 2002 s. 278. Fergen Margrete Læsø gikk 

på grunn i dårlig vær og fikk hjelp av to slepebåter. Verdien av fergen og lasten utgjorde ca 

100 millioner kroner. Bergelønnen ble fastsatt til 1 million kroner, med vekt på fergens 

”værdi og sagsøgerens (bergerens) professionelle og hurtige indsats” og ”farens karakter 

og grad”. 

2.5 Forholdet mellom avverging av oljesøl og retten til særlig vederlag 

Det fremgår av sjøl § 449 første ledd at bergeren kan kreve et særlig vederlag i form av 

kompensasjon for sine utgifter dersom han ”har utført bergingsarbeid for et skip som alene 

eller sammen med lasten medførte risiko for miljøskade”. Det særlige vederlaget kan i 

motsetning til bergelønnen også kreves av rederen. Rederen og skipseieren har dermed et 

solidarisk ansvar for særlig vederlag.28 

 

Det særlige vederlaget kan ”bare kreves for så vidt dette overstiger bergelønn fastsatt  

etter § 446” og er således et alternativt grunnlag for kompensasjon i forhold til vanlig 

bergelønn. Dette innebærer imidlertid ikke at det særlige vederlaget fastsettes høyere enn 

hva bergelønnen normalt settes til, men vil kunne være praktisk i de tilfelle hvor 

bergelønnen fullstendig uteblir eller blir utmålt beskjedent. Formålet med bestemmelsen er 

følgelig å gi et særlig incitament til å berge skip og last som potensielt kan gjøre skade på 

miljøet,29 selv om utsiktene til vanlig bergelønn er dårlige. Uten denne regelen ville en 

berger risikere å ikke få noen kompensasjon dersom verken skip eller last ble reddet.30 

Dette ville i sin tur kunne lede til at bergere vegret seg for å gjennomføre operasjoner med 

liten sannsynlighet for å bli tilkjent bergelønn, noe som kunne ført til flere skader på 

miljøet.  

                                                 
27 Norsk Lovkommentar til sjøl, note 990. 
28 NOU 1994:23 s. 22. 
29 NOU 1994:23 s. 21. 
30 Som jeg kommer tilbake til nedenfor under punkt 3.6 kan imidlertid sjøl § 191 annet ledd bokstav b, etter 

omstendighetene gi grunnlag for at bergeren kan kreve sine utgifter erstattet.  
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Forarbeidene viser at regelen indirekte kan ”innebære en godtgjørelse for den som 

forhindrer eller begrenser et erstatningsansvar for skipet eier.” 31 Et eksempel på et slikt 

ansvar er det som følger av sjøl § 191 som gjør skipseieren objektivt ansvarlig for 

forurensningsskade som følge av oljesøl. Jeg kommer nærmere tilbake til denne 

bestemmelsen nedenfor under punkt 3. 

  

På samme måte som for retten til bergelønn stilles det også for retten til særlig vederlag 

krav til hva som kan være gjenstand for berging. Objektet for berging er imidlertid 

innskrenket til kun å omfatte ”skip”, jf legaldefinisjonen i sjøl § 441 bokstav b som nevnt 

ovenfor. Skipet må på samme måte som for retten til bergelønn også ha vært forulykket 

eller i fare. Dette fremgår av bestemmelsens krav til at bergeren må ha ”utført 

bergingsarbeid”. Dersom skipet eksempelvis allerede har gått ned vil den som forsøker å 

samle opp olje som renner fra skipet ikke utføre bergingsarbeid i lovens forstand, jf  

sjøl § 441 bokstav a, og vil dermed ikke ha krav på særlig vederlag.32 

 

Den vesentlige forskjellen fra vanlig bergelønn er at særlig vederlag kan tilkjennes selv om 

det ikke oppnås et nyttig resultat. Bergingsarbeidet må imidlertid istedenfor ha medført 

”risiko for miljøskade”. Avverging av oljesøl vil således ikke bare være relevant, men stå 

helt sentralt i forhold til dette grunnlaget for å gi kompensasjon. Miljøskade må forstås i 

samsvar med legaldefinisjonen i sjøl § 441 bokstav d. Hensynet til oppmuntring til 

”miljøberging” tilsier imidlertid at graden av negativ påvirkning på miljøet ikke må 

vurderes for strengt selv om loven krever ”vesentlig fysisk skade”.33 Det stilles imidlertid 

ingen krav til at den potensielle miljøskaden avverges eller begrenses. Dette kommer 

tydeligere frem dersom man sammenholder sjøl § 449 første ledd med annet ledd som gir 

hjemmel til å forhøye vederlaget dersom bergeren lykkes med å forhindre eller begrense 

miljøskade.  

                                                 
31 NOU 1994:23 s. 21. 
32 NOU 1994:23 s. 22. 
33 Slik også Norsk Lovkommentar til sjøl, note 958. 
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Et annet spørsmål er hva som ligger i bestemmelsens krav til at det må foreligge ”risiko” 

for miljøskade. En naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at det må foretas en 

vurdering av hvor stor sannsynlighet det er for at skipet eller lasten vil kunne medføre 

miljøskade under vedkommende bergingsoperasjon. På den ene side kan ikke en hvilken 

som helst grad av sannsynlighet være tilstrekkelig. All skipsfart medfører en viss mulighet 

for miljøskade. På den annen side kan det ikke kreves at det foreligger 

sannsynlighetsovervekt for at skade skal oppstå for at utgiftene ved tiltakene kan kreves 

erstattet. Hensynet til miljøet tilsier at den grad av sannsynlighet som kreves kan være 

mindre dersom omfanget av en eventuell skade kan bli stort.  

 

På samme måte kan det antas at det regulært kreves større grad av sannsynlighet for at 

”risiko” kan sies å foreligge hvis skadepotensialet er lite. Allikevel har det vist seg at selv 

små utslipp kan føre til relativt store ødeleggelser, slik at sannsynlighetsgraden som kreves 

neppe bør være så stor uavhengig av skadepotensialet på miljøet. Hensynet til skipseieren 

og rederen tilsier imidlertid at det må foreligge en kvalifisert risiko for miljøskade for at de 

skal bli ansvarlig for å utbetale det særlige vederlaget. 

 

Sjøl § 449 første ledd fastslår at det særlige vederlaget skal ”svare til bergerens 

omkostninger ved arbeidet.” Bergerens omkostninger blir definert i bestemmelsens tredje 

ledd som ”de utgifter som bergeren med rimelighet har pådratt seg under bergingsarbeidet 

med tillegg av rimelig godtgjørelse for utstyr og mannskap benyttet under arbeidet.” 

Rimelighetsvurderingen som fremgår av bestemmelsen tilsier at kostnadene må stå i 

forhold til hvor stor miljøskade som truet. Forarbeidene viser at utgifter som eksempelvis 

skyldes urimelig mye utstyr og mannskap ikke kan kreves dekket etter sjøl § 449.34 

 

Etter bestemmelsens annet ledd første punktum kan vederlaget forhøyes med inntil 30 % 

dersom miljøskade har blitt forhindret eller begrenset som følge av bergerens innsats. Av 

                                                 
34 NOU 1994:23 s. 22. 
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annet punktum fremgår det videre at vederlaget kan forhøyes med inntil 100 % av 

omkostningene dersom dette i tillegg finnes rimelig. I vurderingen av om vederlaget skal 

settes over 30 % skal det i samsvar med konvensjonsteksten tas hensyn til de momenter 

som fremkommer av sjøl § 446.35 Vellykket avverging av miljøskade vil altså kunne 

kompenseres med en ekstra belønning, utover de konkrete utgifter som er pådratt. Dette 

viser at oppmuntringshensynet har gjennomslag, ikke bare i forhold til berging av skip og 

last, men også i forhold til regelen om miljøberging. 

 

I de tilfelle hvor bergingsoperasjonen fører til et nyttig resultat må det antas at  

sjøl § 449 annet ledd vil ha beskjeden betydning. Dersom eksempelvis oljesøl avverges ved 

at skipet og oljelasten berges vil det normalt tilkjennes en rundhåndet bergelønn. Da vil 

ikke kompensasjon i form av særlig vederlag være aktuelt. Følgelig vil regelen om et 

forhøyet særlig vederlag etter § 449 annet ledd fungere mer som en sikkerhetsventil for å 

oppmuntre til berging, enn som et praktisk grunnlag for kompensasjon i tilfeller hvor 

oljetankere blir berget. 

 

Av bestemmelsens fjerde ledd fremgår det at det særlige vederlaget kan settes ned eller 

bortfalle såfremt bergeren på grunn av uaktsomhet har forsømt å forhindre eller begrense 

miljøskade. I tråd med forarbeidene må det foreligge et ”markert avvik fra den aktsomme 

opptreden før det kan bli tale om reduksjon eller bortfall av det særlige vederlaget.”36 

3 Berging og oljelastansvar 

3.1 Innledning 

Under dette punket skal jeg behandle problemstillinger som relaterer seg til om, og i 

hvilken grad utgifter i forbindelse med bergingsoperasjoner kan være erstatningsberettigede 

                                                 
35 NOU 1994:23 s. 22. 
36 NOU 1994:23 s. 22. 
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etter oljelastansvarsreglene.37 Spørsmålet kan etter omstendighetene være praktisk både for 

bergeren (punkt 3.6) og skipseieren (punkt 3.7). Før jeg går inn på problemstillingene som 

spørsmålet reiser vil jeg først gi en oversikt over hovedinnholdet av oljelastansvarsreglene. 

3.2 Hensyn bak oljelastansvarsreglene 

Oljelastansvarsreglene inngår som en del i et større system av regler som samlet skal sørge 

for at forurensningsskade som skriver seg fra skipsfarten skal forhindres i størst mulig grad.  

I juridisk teori har de ulike typene av regler blitt kategorisert i tre grupper: 38  

 

For det første er det gitt regler som søker å forhindre at forurensning overhodet skal inntre. 

Sjødyktighetsloven av 9. juni 1903 nr. 7 er et eksempel på dette, hvor det blant annet stilles 

krav til skipets stand slik at risikoen for skade reduseres. For det andre er det gitt regler 

som skal sikre at det finnes nødvendig beredskap til å takle problemene dersom 

forurensning er i ferd med å inntre eller allerede har oppstått. Forurensningsloven  

av 13. mars 1981 nr. 6 er et eksempel på dette og bergingsreglene kan som vist ovenfor 

også tjene et slikt formål. Endelig er det gitt regler som skal sikre at skader, tap og 

omkostninger som oppstår i forbindelse med inntruffet eller truende forurensning, vil bli 

dekket gjennom et system som regulerer ansvaret. Oljelastansvarsreglene er et eksempel på 

den sistnevnte kategori av regler. 

3.3 Ansvarskonvensjonens virkeområde 

For at ansvarsreglene etter konvensjonen skal komme til anvendelse må følgende fire vilkår 

være oppfylt slik disse fremgår av sjøl §§ 191 og 206. 

 

For det første må vedkommende skip være en oljetanker, det vil si at skipet må være 

beregnet på transport av olje som last i bulk. Det stilles imidlertid ikke krav til at den 

                                                 
37 Det ikke konvensjonsbestemte oljesølsansvaret etter sjøl § 207 og oljesølsansvaret underlagt 

globalbegrensning etter sjøl § 208 faller således utenfor fremstillingen. 
38 Falkanger og Bull (2004) s. 173. 
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faktisk transporterer olje dersom skade inntreffer.39 Således vil eksempelvis utslipp av 

bunkersolje kunne være omfattet såfremt vedkommende skip er beregnet på frakt av olje. 

Dersom skipet er beregnet på å transportere olje og annen last, må det imidlertid rent 

faktisk transportere olje som last i bulk for at reglene skal komme til anvendelse, jf  

sjøl § 191 tredje ledd.  

 

For det andre må skaden eller tapet oppstå utenfor skipet og skyldes at olje tømmes eller 

unnslipper fra det, jf sjøl § 191 annet ledd bokstav a. Eventuell skade som oljen volder om 

bord på skipet faller dermed utenfor ansvaret. 

 

For det tredje må den oljen som fraktes og gjør skade være en bestandig hydrokarbon-

mineral olje, jf sjøl § 191 fjerde ledd. Eksempler som står i loven er ”råolje, fyringsolje, 

tungdieselolje og smøringsolje”. 

 

For det fjerde må skaden eller tapet ha oppstått i det norske territorialfarvannet, den norsk 

økonomiske sone eller i en annen konvensjonsstat eller dennes økonomiske sone, jf  

sjøl § 206 første ledd bokstav a og b. Utgifter til avverging eller begrensning av 

forurensningsskade følger imidlertid konvensjonsreglene uavhengig av hvor tiltaket er 

truffet jf sjøl § 206 første ledd bokstav c. 

 

Reglene vil imidlertid ikke komme til anvendelse på oljesøl som skriver seg fra krigsskip 

eller andre skip som eies eller brukes av en stat og som utelukkende benyttes i statlig, ikke-

kommersielt øyemed jf sjøl § 206 tredje ledd. 

3.4 Hovedelementene i oljelastansvarsreglene 

3.4.1 Objektivt ansvar for skipets eier 

Det følger av sjøl § 191 første ledd at eieren av skip, uansett skyld, er ansvarlig for 

forurensningsskade. Bestemmelsens annet ledd definerer hva som skal anses som 

                                                 
39 Ot.prp.nr 21 (1994-1995) s. 12. 
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forurensningsskade. Etter annet ledd bokstav a omfatter begrepet forurensningsskade 

”Skade eller tap”, men skaden må som nevnt ovenfor i punkt 3.3, ha sin årsak i at olje har 

unnsluppet eller blitt tømt fra skipet og skaden må ha oppstått utenfor skipet. Området for 

tapet er altså negativt avgrenset. I annet punktum presiseres det at ansvaret også omfatter 

tapt fortjeneste og utgifter til rimelige tiltak for gjenoppretting som har vært eller vil bli 

foretatt.  

 

I bokstav b utvides begrepet forurensningsskade til også å omfatte ”utgifter, skade eller tap 

som følge av rimelige tiltak…som har til formål å avverge eller begrense” 

forurensningsskade. Bestemmelsen oppstiller dermed et svært bredt område for det 

objektive ansvaret. Dette viser at hensynet til miljøet er tillagt stor vekt ved utformingen av 

reglene, noe som kan medføre at det tapet som skipets eier må være forberedt på å dekke 

kan skrive seg fra et meget stort antall skadelidte. Ansvaret kan dermed komme opp i store 

beløp. Jeg kommer nærmere tilbake til innholdet av sjøl § 191 annet ledd bokstav b 

nedenfor under punkt 3.5. 

 

Skipets eier er videre gjort til det eneste ansvarssubjektet for forurensningsskade ved at  

sjøl § 193 oppstiller konkrete forbud mot å gjøre krav gjeldende overfor andre fysiske eller 

juridiske personer som det ellers kunne være praktisk å rette krav mot. Dersom det 

eksempelvis er et medlem av besetningen eller losen som er årsak til forurensningsskaden, 

vil krav altså ikke kunne gjøres gjeldende overfor disse eller de øvrige som er nevnt i 

bestemmelsens bokstav a til f. Hovedbegrunnelsen for denne ansvarskanaliseringen er at de 

skadelidtes interesser anses for å være godt ivaretatt ved skipseierens objektive ansvar.  

I tillegg ville en eventuell ansvarsmulighet for andre skadevoldere kunne føre til usikkerhet 

og skape behov for forsikring. 40 Disse forhold tilsier et på forhånd fastsatt og avgrenset 

ansvarssubjekt. Det gjøres imidlertid unntak fra ansvarskanaliseringen dersom 

vedkommende har voldt skaden forsettlig eller ved grov uaktsomhet og med forståelse av at 

slik skade sannsynligvis ville oppstå, jf sjøl § 193 annet ledd siste setning.   

                                                 
40 Falkanger og Bull (2004) s. 180. 
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Skipseierens objektive ansvar gjelder imidlertid ikke dersom denne kan godtgjøre at skaden 

skyldes blant annet krig, forsettlig skadeforvoldelse av tredjeperson eller uaktsomhet eller 

annen rettsstridig handling av offentlig myndighet, som omhandlet i sjøl § 192. Unntakene 

som oppstilles viser at hensynet til skipseierens, og indirekte assurandørenes økonomi, må 

veie tyngre i tilfeller hvor skade eller tap oppstår som følge av ekstraordinære og 

upåregnelige situasjoner. 

3.4.2 Begrensning av ansvaret - begrensningsfond 

Oljelastansvarets system er lagt opp slik at skipets eier er gjort til ansvarssubjekt, men på 

grunn av at tapene kan bli enorme har vedkommende skipseier adgang til å begrense 

ansvaret til et på forhånd fastsatt beløp i samsvar med sjøl § 194. Begrensningsreglene 

anses for å være en av bærebjelkene i det sjørettslige ansvarssystemet. At det settes et 

beløpsmessig tak på ansvaret, gjør at tapene blir mulig å forsikre.41 På tross av at ansvaret 

er begrenset, vil de skadelidte i de aller fleste tilfelle få dekning for sine krav fullt ut. De 

delene av tapene som overstiger skipseierens begrensningsbeløp kan nemlig kreves dekket 

av oljeansvarsfondet, jf nedenfor under punkt 3.4.3.  

 

Størrelsen på begrensningsbeløpet beror på hvor mange tonn skipets tonnasje er på og 

beregnes ut fra enheten SDR som er en forkortelse for ”special drawing right”. 1 SDR 

tilsvarer for tiden 8,5 NOK. 42 Den øvre grensen for ansvaret kan aldri overstige 89.770.000 

SDR. Dette tilsvarer i overkant av 763 millioner NOK. 

 

Begrensningsbeløpet omfatter det ansvaret skipseieren har etter sjøl § 191 og gjelder ”alt 

forurensningsansvar i anledning samme hendelse, eller serie av hendelser med samme 

opphav”, jf sjøl § 194 annet ledd.  Selv om eierens ansvar i utgangspunktet er begrenset 

etter loven må han i henhold til sjøl § 195 ”opprette et begrensningsfond ved den domstol 

hvor sak om erstatning etter § 191 er reist eller i tilfelle kan reises.” Formålet med 

                                                 
41 Disposisjon fra seminar i regi av Norges Rederiforbund, 31. august 2006. 
42 Fredag 9.11.2007 jf www.imf.org. 
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begrensningsfondet er å samle begrensningsbeløpet og fordele dette forholdsmessig på alle 

fordringer som er oppstått i forbindelse med samme ulykke. Fondet virker altså slik at en 

skadelidt med et stort krav skal få forholdsmessig større dekning enn en skadelidt med et 

lite krav. 

 

Dersom eieren selv har voldt skaden med forsett eller ved grov uaktsomhet og med 

forståelse av at slik skade mest sannsynlig ville oppstå, faller hans rett til å begrense 

ansvaret bort, jf sjøl § 194 tredje ledd.  

3.4.3 Oljeansvarsfondet 

Av sjøl § 201 fremgår det at fondskonvensjonen av 1992, som etablerer oljeansvarsfondet 

av 1992, gjelder som norsk lov.43 I henhold til fondskonvensjonen dekker oljeansvarsfondet 

samme type tap som ansvarskonvensjonen, det vil si det tapet som kan kreves erstattet etter 

sjøl § 191.44 Dette fremgår av fondskonvensjonens artikkel 2 nr. 1 bokstav a. 

Oljeansvarsfondet finansieres av enhver som mottar mer enn 150.000 tonn olje som har 

blitt fraktet til sjøs på et år, jf sjøl § 202. Pengene går til dekning av tap som skadelidte 

eventuelt ikke får dekning for i skipseierens begrensningsfond i forbindelse med en ulykke. 

Fondskonvensjonen av 1992 dekker tap opp til ca 2 milliarder NOK, mens 

tilleggsfondsprotokollen dekker tap opp til ca 7,5 milliarder NOK.45  

 

Ansvarssystemet er dermed bygget opp i tre lag. Skipets eier har et objektivt ansvar for 

skader som relaterer seg til oljeforurensning. Dersom han ønsker å begrense sitt ansvar, 

oppretter han et begrensningsfond. Hvis de samlede kravene overstiger skipseierens 

begrensningsbeløp, vil de resterende delene av kravene kunne kreves erstattet av 

oljeansvarsfondet.46  

                                                 
43 Konvensjonen er altså gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon. 
44 Fondet vil imidlertid også kunne dekke tap som skipseieren er fritatt for etter sjøl § 192. 
45 Disposisjon fra seminar i regi av Norges Rederiforbund, 31. august 2006. 
46 Også oljeansvarsfondet har som vist et begrenset ansvar, men begrensningen er normalt mer formell enn 

reell. Prestige ulykken demonstrerte imidlertid at tapene kan overstige det beløpet oljeansvarsfondet dekker. 
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3.4.4 Forsikringsplikt 

Sjøl § 197 oppstiller en plikt for eiere av norske skip som har om bord mer enn 2000 tonn 

olje som last i bulk å ha godkjent forsikring eller annen sikkerhet som dekker ansvar etter 

sjøl § 191 opp til begrensningsbeløpet etter sjøl § 194. Videre oppstiller sjøl § 200 en rett 

for skadelidte til å reise krav direkte overfor forsikringsgiveren for krav som gjelder 

forurensningsskade etter sjøl § 191. Forsikringsgiveren kan imidlertid selv påberope seg de 

samme fritaksgrunner etter sjøl § 192 som skipseieren. Reglene om forsikringsplikt er gitt 

for å sikre at skadelidte skal få dekning for sine krav. Dette fordi det er svært vanlig at skip 

eies av såkalte ”single purpose” selskaper. Slike selskaper har regulært få verdier utover 

skipet. Et havari vil derfor kunne medføre at det ikke er noe igjen å hente hos skipseieren. 

3.5 Nærmere om forebyggende tiltak etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b 

Sjøl § 191 annet ledd bokstav b bygger på ansvarskonvensjonen artikkel 1 nr. 6 bokstav b 

og artikkel 1 nr. 7 og nr. 8. Etter bestemmelsen er både utgiftene i forbindelse med 

eventuelle forebyggende tiltak og eventuelle skader og tap som følge av dem omfattet av 

skipseierens ansvar. Regelens formål er således å oppmuntre til tiltak som avverger eller 

begrenser forurensningsskade ved at utgifter som pådras kan kreves dekket. 

 

Bestemmelsen krever ikke at forurensningsskade har oppstått for at utgiftene som pådras til 

forebyggende tiltak er erstatningsberettigede.47 For at utgiftene skal kunne kreves erstattet 

stilles det imidlertid krav til en viss sannsynlighet for at forurensningsskade skal inntre jf 

ordlyden ”umiddelbar og betydelig fare for” forurensningsskade. Videre må de tiltakene 

som iverksettes, herunder de utgiftene som pådras som følge av tiltakene, vurderes som 

”rimelige”. Generelt kan det antas at jo større den potensielle forurensningsskaden er, desto 

mindre vil kreves av sannsynlighet for at forurensningsskaden vil inntre og i forhold til 

kravet om at tiltakene og utgiftene må anses rimelige. 

   

                                                                                                                                                    

Derfor er det opprettet et fjerde nivå med den såkalte Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement av 

2006 (TOPIA avtalen) som betaler 50 % av tilleggsfondets begrensningsbeløp jf www.itopf.com.   
47 Motsatt etter den gamle bestemmelsen, jf NOU 1973:46 s. 18. 
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På samme måte som for retten til særlig vederlag etter sjøl § 449 første ledd, stilles det 

heller ikke etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b noe vilkår om at utgiftene som pådras fører 

til at forurensningsskade avverges eller begrenses. Det er tilstekkelig at tiltakene ”har til 

formål å avverge eller begrense” forurensningsskade. En forskjell mellom de to 

bestemmelsene er blant annet hvordan skaden på miljøet er definert. Sjøl § 449 første ledd 

benytter begrepet ”miljøskade”, mens sjøl § 191 annet ledd bokstav b benytter begrepet 

”forurensningsskade”. Årsaken er ulikheter i konvensjonstekstene. Etter 

bergingskonvensjonen benyttes ordlyden ”damage to the environment”, mens ordlyden i 

ansvarskonvensjonen er ”pollution damage”.  

 

En mer vesentlig forskjell mellom sjøl § 449 første ledd og sjøl § 191 annet ledd bokstav b 

er at den førstnevnte bestemmelsen ikke er begrenset til skade eller tap som følge av at olje 

renner ut fra skipet. Dette innebærer at ikke all miljøskade etter sjøl § 449 vil kvalifisere til 

forurensningsskade etter sjøl § 191. Selv om miljøskade er definert mer generelt etter 

bergingsreglene er det imidlertid ikke gitt at det motsatte gjelder. Miljøskade defineres etter 

bergingsreglene som ”vesentlig fysisk skade”, mens forurensningsskade defineres som 

”skade” etter oljelastansvarsreglene. Det er dermed grunnlag for den slutning at omfanget 

av den potensielle miljøskade som kreves etter bergingsreglene er større enn kravet til 

omfanget av den potensielle forurensningsskade etter oljelastansvarsreglene. 

 

For igjen å trekke linjen til bergingsreglene stilles det imidlertid strengere krav til 

sannsynligheten for skade etter oljelastansvarsreglene. Mens sjøl § 449 første ledd krever 

”risiko for miljøskade”, må tiltakene etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b være ” truffet 

etter en hendelse som forårsaker eller medfører umiddelbar og betydelig fare for” 

forurensningsskade.    
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3.6 Bergerens adgang til å kreve erstatning for utgifter til forebyggende tiltak etter 

oljelastansvarsreglene 

3.6.1 Innledning 

Dersom en berger har utført bergingsarbeid for et skip og oppnår et vellykket resultat, vil 

han normalt ha krav på en rundhåndet bergelønn etter bergingsreglene. Som vist ovenfor i 

punkt 3.5 gir imidlertid sjøl § 191 annet ledd bokstav b hjemmel for å kreve erstattet 

utgifter som relaterer seg tiltak for å avverge eller begrense forurensningsskade. Spørsmålet 

som skal drøftes under dette punktet er hvorvidt bergingsaksjoner kan anses for å være et 

slikt tiltak, og dermed om bergeren kan kreve erstatning etter denne regelen.  

 

I det følgende vil jeg først gjøre rede for i hvilke situasjoner bergingsreglene og 

oljelastansvarsreglene utfyller hverandre (punkt 3.6.3), og dernest vise når det foreligger 

overlapp mellom regelsettene (punkt 3.6.4). Videre vil jeg si noe om hvilken betydning det 

kan ha for bergeren å kreve sine utgifter erstattet etter oljelastansvarsreglene (punkt 3.6.5). 

Til slutt vil jeg gå inn å på selve drøftelsen av spørsmålet (punkt 3.6.6).    

3.6.2 Tilfeller der reglene utfyller hverandre 

Tilsynelatende kan både bergingsreglene og oljelastansvarsreglene etter omstendighetene 

gi bergeren krav på kompensasjon. Som fremstillingen har vist og vil vise er det imidlertid 

forskjeller med hensyn til vilkår og rettsvirkninger etter de to regelsettene. Situasjonen vil 

derfor kunne være at bergingsreglene kan komme til anvendelse, men ikke reglene om 

oljelastansvar, og motsatt. Dette vil jeg belyse i det følgende. 

3.6.2.1 Ingen risiko for oljeskade 

Dersom det i forbindelse med bergingsarbeid ikke foreligger risiko for oljeforurensning vil 

man være utenfor ordlyden i sjøl § 191 annet ledd bokstav b ”umiddelbar og betydelig fare 

for skade som nevnt i bokstav a”, det vil si forurensningsskade. Dersom eksempelvis all 

olje blir pumpet ut av et havarert tankskip, vil etterfølgende operasjoner for å bringe skipet 

i sikkerhet ikke kunne tjene noe annet formål enn å berge de resterende verdier. Slike 
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operasjoner vil dermed utelukkende bli bedømt i forhold til bergingsreglene.48 Et slikt 

tilfelle kan illustreres med ulykken da oljetankeren TARPENBECK den 21. juni 1979 

kolliderte med hjelpefartøyet SIR GEIRANT.49 Tankeren kantret som følge av kollisjonen 

og ble deretter, på kontrakt mellom skipets eiere og deres P&I Club på den ene side og 

profesjonelle bergere på den annen side, slepet til tryggere farvann og pumpet tom for olje.  

 

Det må antas at eventuelle etterfølgende operasjoner for å få skipet til kai ville ha blitt 

bedømt etter bergingsreglene, eventuelt som vanlig assistanse, men overhodet ikke etter 

oljelastansvarsreglene. 

3.6.2.2 Ingen verdier å berge 

I motsetning til situasjonen som skissert ovenfor vil det kunne oppstå tilfeller der 

operasjonen som iverksettes ikke vil kunne ha som formål å berge materielle verdier, men 

utelukkende vil ha til formål å avverge eller begrense forurensningsskade. Eksempelvis 

dersom en oljetanker er fullstendig havarert og oljelasten blir spredt ut i havet. 50 

Spørsmålet blir da om oljelastansvarsreglene alene vil regulere eventuelle 

opprydningstiltak, eller om bergingsreglene gjør at begge regelsettene i prinsippet kan 

komme til anvendelse. 

 

Som vist ovenfor under punkt 2.3.1 og 2.5 er et av grunnvilkårene for at kompensasjon skal 

kunne kreves etter bergingsreglene at skipet eller oljelasten (eller det som berges) er 

”forulykket eller i fare”. Dersom skipet og lasten i en gitt situasjon er gått fullstendig tapt 

og oljelasten er spredt ut i sjøen, vil verken skipet eller lasten være av noe verdi. Som 

påpekt over under punkt 2.3.1 vil skip eller andre innretninger som kan navigeres uten 

verdi, ikke kunne være forulykket eller i fare i lovens forstand. Tiltak som settes i verk etter 

at en slik ulykke har inntruffet, vil følgelig falle utenfor bergingsreglenes 

                                                 
48 Selvig i ND 1981 s. XII og de la Rue og Anderson (1998) s. 413.   
49 de la Rue og Anderson (1998) s. 430. 
50 Selvig i ND 1981 s. XII. 
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anvendelsesområde. Bergingsreglene vil således bare komme til anvendelse dersom 

berging av skip eller dens last er en av målsetningene med operasjonen.51  

3.6.3 Tilfeller der det foreligger overlapp mellom regelsettene 

Som vist ovenfor under punkt 1.1 er det en nær sammenheng mellom begrunnelsen for 

dagens bergingsregler og reglene om oljelastansvar. Kjernen i bergingsreglene, 

oppmuntring til å redde verdier som ligger i skip og last, finner man riktignok ikke direkte 

igjen i oljelastansvarsreglene. Det er avverging av miljøskader, med de potensielle enorme 

økonomiske konsekvenser og negative følger for naturen som dette kan medføre, som er 

felles for begge regelsett. Indirekte vil imidlertid berging av skip og last også kunne få stor 

betydning etter oljelastansvarsreglene ettersom forurensningsskade kan ha blitt avverget 

eller begrenset som følge av bergingen. 

 

Hvis bergeren eksempelvis tetter en lekkasje i en tank på en oljetanker, vil dette kunne ha 

flere virkninger: Tiltaket vil kunne redde skipet fra å synke, det vil kunne avverge at 

oljelasten reduseres ved at den ikke renner ut, og dette vil i sin tur kunne medføre at 

miljøskade avverges.52 Et annet eksempel er at bergeren sleper et skip i fare bort fra kysten. 

Bergingsoperasjonen kan både føre til at skipet blir reddet fra for eksempel grunnstøting, 

og føre til at forurensningsskade blir avverget.53 I visse situasjoner vil en berger dermed 

kunne berge både skipet og lasten, og avverge eller begrense forurensningsskade som følge 

av oljesøl i en og samme operasjon. Dette vil være særlig praktisk i forbindelse med 

berging av tankskip hvor lasten utgjør et stort skadepotensial. I slike tilfelle vil en berger 

etter omstendighetene oppfylle vilkårene til å gjøre krav gjeldende etter begge regelsett: 

Både bergelønnskrav, eventuelt krav på særlig vederlag, etter bergingsreglene og 

erstatningskrav for utgifter til avverging eller begrensning av forurensningsskade som følge 

av oljesøl etter oljelastansvarsreglene. I det følgende vil jeg gjøre rede for hvilken 

                                                 
51 NOU 1994:23 s. 22.  
52 Nielsen og Rasmussen (1988) s. 392. 
53 Brice (1993) s. 318. 
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betydning det kan ha for bergeren å kreve erstatning for sine utgifter til forebyggende tiltak 

etter oljelastansvarsreglene. 

3.6.4 Konsekvenser for bergeren av å kreve erstatning etter 

oljelastansvarsreglene 

At bergeren skal ønske å gjøre krav gjeldende etter oljelastansvarsreglene som et alternativ, 

eller som et supplement, til bergingsreglene kan umiddelbart virke lite praktisk. Først og 

fremst vil bergelønnen normalt bli fastsatt høyere enn erstatningen for utgiftene som pådras 

til forebyggende tiltak etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b. Dersom bergeren velger å 

basere sitt krav på den sistnevnte bestemmelse må det antas at kravet ikke kan utmåles etter 

prinsippene for bergelønn. Erstatningen må dermed fastsettes til utgiftene som tiltaket har 

kostet i samsvar med definisjonen etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b.54 Denne 

erstatningen inneholder ikke det samme elementet av belønning som bergelønnen. Dersom 

bergerens utgifter blir kompensert gjennom regelen om særlig vederlag vil også dette 

kunne forhøyes med 30 % eller inntil 100 %. Kompensasjon i form av særlig vederlag vil 

dermed også kunne bli større enn erstatning etter oljelastansvarsreglene.55  

 

Dernest har skipseieren adgang til å begrense sitt ansvar etter sjøl § 194. Et spørsmål som 

melder seg er hvorvidt bergerens krav på bergelønn eller særlig vederlag er omfattet av 

begrensningsretten. Det står i sjøl § 194 at det er eierens ansvar ”etter § 191” som er 

gjenstand for begrensning. På den ene side vil tiltakene som foranlediger kompensasjon 

etter bergingsreglene kunne være omfattet av definisjonen av forebyggende tiltak etter  

sjøl § 191 annet ledd bokstav b. Det kan derfor hevdes at bergelønnen og det særlige 

vederlaget vil være gjenstand for begrensning dersom kravene blant annet er opptjent på 

bakgrunn av avverging eller begrensning av forurensningsskade. På den annen side vil 

bergelønn være grunnet på sjøl § 445 jf § 446 og særlig vederlag grunnet på sjøl § 449. 

Grunnlaget for kompensasjon vil således være et annet enn det ansvaret som kan begrenses 

                                                 
54 Selvig i ND 1981 s. IX og XII. 
55 Jeg kommer nærmere tilbake til hvorvidt utbetalt bergelønn eller særlig vederlag kan anses for å være en 

utgift til forebyggende tiltak når spørsmålet drøftes fra skipseierens synsvinkel i punkt 3.7. 
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etter sjøl § 194. Det må dermed kunne legges til grunn at bergelønn eller særlig vederlag 

ikke kan være omfattet av begrensningsreglene som følger av oljelastansvarsreglene. Støtte 

for at bergelønn ikke er omfattet av begrensningsreglene etter de gamle bergingsreglene og 

oljelastansvarsreglene finnes i juridisk teori.56  

 

Dersom bergeren istedenfor velger å basere sitt krav på sjøl § 191 annet ledd bokstav b, vil 

kravet imidlertid være omfattet av skipseierens begrensningsrett etter sjøl § 194. Denne 

ulempen avhjelpes imidlertid ved at oljeansvarsfondet vil kompensere for den delen av 

kravet som det eventuelt ikke er dekning for i begrensingsfondet, jf sjøl § 201.  

 

Videre er skipets eier ansvarssubjekt for kravene både etter bergingsreglene og 

oljelastansvarsreglene, med unntak for retten til særlig vederlag etter sjøl § 449, som også 

kan rettes mot reder. Krav gjort gjeldende etter oljelastansvarsreglene vil dermed ikke være 

noen fordel med hensyn til hvem som er debitor for kravet. Før sjøloven av 1994 inneholdt 

ikke bergingsreglene noe system som gav kompensasjon for avverging eller begrensning av 

miljøskade utover at dette var et moment som ble vektlagt i utmålingen av vanlig 

bergelønn. Etter de gamle reglene kunne det dermed ha vært en fordel for bergeren å kreve 

sine utgifter erstattet etter oljelastansvarsreglene dersom bergingsoperasjonen var 

mislykket med hensyn til skip og last, (og dermed manglet et ”nyttig resultat”), men 

vellykket med hensyn til avverging eller begrensning av forurensningsskade. Videre var 

den eneste kompensasjonen tilgjengelig bergelønn, og denne blir dekket av kasko- og 

vareassurandørene.57 En annen fordel med å rette krav etter oljelastansvarsreglene, som et 

alternativ til de gamle bergingsreglene var dermed den obligatoriske ansvarsforsikringen og 

retten til ”direct action” mot skipets ansvarsassurandør.58  

 

Etter dagens bergingsregler vil særlig vederlag etter sjøl § 449 kunne kompensere for 

bergerens utgifter, samtidig som det er P&I assurandøren som dekker det særlige 

                                                 
56 Selvig i ND 1981 s. IX og ND 1981 s. 21. 
57 Eksempelvis Norsk sjøforsikringsplan av 1996, versjon 2007 §4-7. 
58 Selvig i ND 1981 s. IX. 
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vederlaget.59 De nevnte fordeler gjør seg derfor ikke gjeldende med samme styrke. 

Situasjonen kan imidlertid være slik at det foreligger risiko for miljøskade etter sjøl § 449, 

men at den ikke anses for å være ”vesentlig”, jf sjøl § 441 bokstav d. Sjøl § 191 annet ledd 

bokstav b stiller ikke samme krav til kvalifisert skade, jf ovenfor i punkt 3.5. Selv om det 

stilles strengere krav til risikoen for skade etter den sistnevnte bestemmelse, vil det således 

kunne være lettere å tilfredsstille kravet til skadens omfang etter sjøl § 191 annet ledd 

bokstav b. I grensetilfelle vil vanskelige bevisspørsmål kunne lede til at bergeren ser seg 

best tjent med å kreve utgiftene erstattet etter oljelastansvarsreglene.  

 

Det kan også oppstå situasjoner hvor det er en flytende overgang mellom 

bergingsoperasjoner og forebyggende tiltak. Etter omstendighetene kan det tenkes at 

utgiftene i forbindelse med visse deler av arbeidet ikke blir kompensert gjennom bergelønn 

eller som særlig vederlag, idet tvil kan oppstå om hvorvidt arbeidet kan sies å relatere seg 

til berging.60 I slike tilfelle vil det være svært fordelaktig for bergeren å kunne støtte seg til 

den dekningen som oljelastansvarsreglene gir. 

 

En annen fordel med å rette krav etter oljelastansvarsreglene kan etter omstendighetene 

være bedre sikkerhet for kravet. Bergelønn er sikret ved sjøpant jf sjøl § 51 nr. 5. Denne 

sikkerheten vil imidlertid kunne bli lite verdt dersom skipet og lasten går tapt i forbindelse 

med en ulykke. Etter oljelastansvarsreglene vil imidlertid erstatningskravet være sikret dels 

gjennom skipseierens plikt til å holde forsikring for dekning av begrensningsbeløpet, og 

særlig oljeansvarsfondet.61 På den annen side kan bergeren, som et alternativ til sjøpantet, 

kreve særlig sikkerhetsstillelse for bergelønn eller særlig vederlag etter sjøl § 452.   

 

Andre forhold som kan bidra til å påvirke bergerens valg av regelsett er for det første at det 

er ulike foreldelsesregler etter de to regelsettene. Krav på bergelønn eller særlig vederlag 

foreldes to år etter at bergingsforetaket ble avsluttet jf sjøl § 501 nr. 1. Krav på erstatning 

                                                 
59 Eksempelvis Gard Lover og forsikringsvilkår av 2007, del II regel 42. 
60 Brice (1993) s. 310. 
61 Dueck (1989) s. 41. 
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for utgifter til forebyggende tiltak foreldes imidlertid tre år etter den dag skaden, tapet eller 

utgiften oppsto, jf sjøl § 503 første ledd første punktum. For det annet gjelder det ulike 

jurisdiksjonsregler etter bergingsreglene og oljelastansvarsreglene. Etter bergingsreglene 

vil norske domstoler bare være kompetente i saker om fastsettelse eller fordeling av 

bergelønn dersom ”bergingen er foretatt” i Norge eller dersom ”det bergede er brakt i 

land” her, jf sjøl § 454 første ledd. Etter oljelastansvarsreglene vil norske domstoler 

imidlertid for det første være kompetente dersom ”forurensningsskade er oppstått her i 

riket eller norsk økonomisk sone”, og for det annet dersom ”tiltak er foretatt for å avverge 

eller begrense forurensningsskade” i de samme områder, jf sjøl § 203.62 Bergeren vil 

dermed eksempelvis kunne reise sak om berging for norske domstoler dersom skipet slepes 

til kai i Norge, selv om forebyggende tiltak ble iverksatt utenfor det norske riket eller den 

norsk, økonomiske sone.  

 

På bakgrunn av det ovennevnte vil bergeren normalt være best tjent med å kreve sin 

kompensasjon etter bergingsreglene, samtidig som det vil kunne oppstå tilfeller der det vil 

være hensiktsmessig å kreve hele eller deler utgiftene erstattet etter oljelastansvarsreglene.  

3.6.5 Nærmere om bergerens adgang til å kreve erstatning for utgifter til 

forebyggende tiltak 

Verken bergingsreglene eller oljelastansvarsreglene har noen bestemmelse som uttrykkelig 

omhandler bergerens adgang til å kreve erstatning for utgifter til forebyggende tiltak etter 

sjøl § 191 annet ledd bokstav b. 

 

Forutsetningen for at spørsmålet skal komme på spissen er imidlertid at vedkommende 

tiltak både må ha relatert seg til berging av skip og/eller oljelast, og ha hatt til formål å 

avverge eller begrense forurensningsskade. Dette fremgår av henholdsvis legaldefinisjonen 

av berging i sjøl § 441 bokstav a: ”enhver handling som har til formål å yte hjelp til et skip 

                                                 
62 I saker mot oljeansvarsfondet må for det første kravene i sjøl § 203 være oppfylt, jf sjøl § 204 første ledd. 

Dersom søksmål allerede er reist må krav overfor oljeansvarsfondet fremmes ved samme domstol, jf sjøl § 

204 annet ledd.  
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eller annen gjenstand som er forulykket eller i fare” og definisjonen av forebyggende tiltak 

i sjøl § 191 annet ledd bokstav b: ”utgifter…som følge av rimelige tiltak…som har til 

formål å avverge eller begrense slik skade.” 

 

Såfremt bergingsoperasjonen, og utgiftene som derved pådras, i tillegg vurderes som 

”rimelige”, vil den således kunne falle inn under definisjonen av forebyggende tiltak slik 

den fremgår av sjøl § 191 annet ledd bokstav b.  

 

Forarbeidene til bestemmelsen gir heller ikke grunnlag for at det skal være noen 

begrensninger med hensyn til hvem som kan kreve erstatning for utgifter til forebyggende 

tiltak.63 Forarbeidene til den gamle regelen legger også til grunn at ”Enhver som har 

foretatt avvergende tiltak har rett til refusjon av sine utgifter.”64 Forarbeidene til 

bergingsreglene tar ikke uttrykkelig opp spørsmålet. 65       

 

Problemstillingen var imidlertid oppe til vurdering ved noen anledninger under 

behandlingen av utkastet til bergingskonvensjonen av 1989. Direktøren for 

oljeansvarsfondet var av den oppfatning at bergere etter omstendighetene kunne kreve 

erstatning etter ansvarskonvensjonen og fondskonvensjonen.66 Ved en senere anledning ble 

hans holdning presisert til kun å gjelde dersom hovedformålet med vedkommende 

bergingsoperasjon var å forhindre forurensningsskade.67   

 

Videre påpekte formannen av komiteen i en rapport68 at den daværende 

ansvarskonvensjonen ikke inneholdt noen begrensninger med hensyn til hvem som kan 
                                                 
63 Ot.prp.nr 21 (1994-1995) s. 12 og 13. 
64 NOU 1973:46 s. 18. 
65 Det antydes imidlertid at reglene har en sammenheng med oljelastansvarsreglene på s. 22 i NOU 1994:23. 
66 The Travaux Préparatoires of the Convention on Salvage 1989, Document LEG 54/7 punkt 51. 
67 The Travaux Préparatoires of the Convention on Salvage 1989, Document LEG 56/9 punkt 120. 

Holdbarheten av en slik tilnærming drøftes nedenfor under punkt 3.6.6.3 og 3.6.6.4.  
68 The Travaux Préparatoires of the Convention on Salvage 1989, Report on the revision of the law of salvage 

av april 1980, s. 7 del IV punkt 2.  
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kreve erstatning for utgifter til forebyggende tiltak. Det ville dermed være opp til 

vedkommende lands rett å bestemme dette. Samtidig ble det gitt uttrykk for at regelen om 

særlig vederlag skulle fjerne enhver tvil om at bergere etter omstendighetene skulle ha en 

adgang til å kreve erstatning for forebyggende tiltak. 

 

På den ene side kan ikke synet til bergingskonvensjonens forfattere ha avgjørende 

betydning for hvordan ansvarskonvensjonen er å forstå, og dermed heller ikke hva som er 

dekningsberettiget etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b. På den annen side ivaretas 

hensynet til å oppnå ensartet rettsanvendelse dersom konvensjonsforfatternes syn tillegges 

vekt. Ettersom oppfatningen i tillegg samsvar godt med definisjonen av forebyggende tiltak 

taler dette med styrke for at en berger etter omstendighetene bør kunne kreve sine utgifter 

erstattet som forebyggende tiltak etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b. I det følgende skal 

jeg gjøre rede for hvordan problemstillingen har blitt løst i rettspraksis.    

3.6.5.1 Rettspraksis   

Det finnes ingen dommer fra Norge som direkte tar stilling til problemstillingen. Det er 

imidlertid avsagt noen dommer i utlandet hvor problemstillinger om forholdet mellom de to 

regelsettene har vært oppe til vurdering, herunder om og i hvilken grad utgifter som 

relaterer seg til bergingsoperasjoner kan kreves erstattet etter oljelastansvarsreglene. 

Utenlandske dommer har i utgangspunktet beskjeden rettskildemessig betydning for 

avklaring av rettslige spørsmål etter norsk rett. Men ettersom bergingsreglene og 

oljelastansvarsreglene hviler på felles internasjonale konvensjoner vil utenlandske dommer 

på disse områdene kunne gi forslag til løsninger og tillegges en viss vekt.  

3.6.5.1.1 Tsesis dommen 

Dommen er inntatt i ND 1981 s. 1. Sakens faktum var i korthet at den russiske tankeren 

TSESIS, høsten 1977, gikk på grunn i Stockholms skjærgård (Södertäljeleden) med den 

følge at ca 600 tonn olje rant ut i sjøen. Den svenske staten grep inn og engasjerte Röda 

Bolaget til å berge TSESIS for å begrense oljeutslippet. Etter at staten hadde utbetalt 

bergelønn til Röda Bolaget holdt de rederiet ansvarlig og krevde erstattet den utbetalte 

bergelønnen i tillegg til sine øvrige utgifter. Rederiet bestred sitt ansvar for omkostningene 
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med den begrunnelse at de gikk inn i den permanente beredskap og ville ha påløpt for 

staten uavhengig av ulykken. Saken kom opp for Svea Hovrett som kom til at statens krav 

var berettiget.  

 

Hovedbegrunnelsen var at ”I den mån syftet med bärgningen varit att, när olycka inträffat 

förebygga hotande oljeskada eller att bägrensa inträffad oljeskada omfattas således 

bärgningskostnaden av definitionen av begrepet oljeskada i oljeansvarlighetslagen.”69  

Dommerne fant altså at hovedformålet med bergingskostnadene var å forhindre oljeskade 

og dette ble ansett for å være tilstrekkelig til at de kunne kreves erstattet etter 

oljelastansvarsreglene.70  

 

Det må tas i betraktning at dommen ble avsagt før bergingskonvensjonen av 1989 ble 

implementert i svensk rett, og dermed på bakgrunn av de gamle bergingsreglene. Videre 

tok ikke domsgrunnene direkte stilling til bergeres adgang til å kreve sine utgifter erstattet 

etter oljelastansvarsreglene. Hovedproblemstillingen var imidlertid om utgifter i 

forbindelse med bergingsoperasjoner falt inn under definisjonen av forebyggende tiltak 

etter oljelastansvarsreglene. Definisjonen etter den daværende ansvarskonvensjonen av 

1969 er lik som etter dagens ansvarskonvensjon av 1992. Etter begge konvensjonstekster er 

forebyggende tiltak (preventive measures) definert som: ”any reasonable measures taken 

by any person after an incident has occured to prevent or minimize pollution damage.” 

Dette tilsier at dommen også kan tas til inntekt for avklaring av rettstilstanden etter  

sjøl § 191 annet ledd bokstav b. Hensynet til likebehandling tilsier også at 

dekningsadgangen etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b ikke bør være forskjellig alt 

ettersom hvem som gjør krav gjeldende, såfremt det er tale om samme type utgifter. Og det 

er klart at deler av den bergelønnen som den svenske staten utbetalte gikk til å dekke 

bergernes utgifter.  

 

                                                 
69 ND 1981 s. 20. 
70 Selvig i ND 1981 s. IX og Dueck (1989) s. 44. 
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I tillegg finnes det flere obiter dicta i dommen om bergingsreglenes forhold til 

oljelastansvarsreglene.71 Det ble blant annet uttalt at bergeren etter omstendighetene vil ha 

adgang til å melde sine utgifter erstattet i skipseierens begrensningsfond: ”Av det sagda 

följar vidare att bärgaren, om han bedömmer utsikterna att få bärgarlönen ersatt av 

fartygsägaren som ogynsamma, har rätt at kreva bärgarlønen ersatt ur 

bägrensningsfonden som en kostnad för förebyggande åtgärd i den utsträckning 

bärgarlönen kan anses vara sådan kostnad enligt oljeansvarighetslagen.”72 Videre ble det 

uttalt at det nevnte skulle gjelde uavhengig av om vedkommende bergingsoperasjon var 

basert på avtale eller om det var utført tvangsberging. 

 

Uttalelsen kan følgelig tas til inntekt for at i den utstrekning bergerens utgifter kan anses 

for å relatere seg til forebyggende tiltak, vil de kunne kreves erstattet etter sjøl § 191 annet 

ledd bokstav b. Dette syn er i samsvar med bestemmelsens definisjon.   

3.6.5.1.2 Patmos dommen 

Den 21. mars 1985 kolliderte den greske tankeren PATMOS, som var lastet med 83 689 

tonn olje, med den spanske tankeren CASTILLO DE MONTEARAGON ved Messina i 

Italia. Kollisjonen utløste brann og tre personer døde som følge av ulykken. Skroget til 

PATMOS var skadet og sterk vind og strøm gjorde at skipet drev inn på en strand ved en 

landsby på den Sicilianske kysten. Skipet ble imidlertid dratt av grunnen og holdt under 

kontroll av slepebåter inntil slukningsarbeidet var over. Da skipet til slutt ble slepet i havn 

og lasten ble losset kunne det konstateres at mellom 700 og 1100 tonn olje hadde lekket ut 

som følge av kollisjonen. Italienske myndigheter hadde iverksatt omfattende tiltak med 

hjelp fra en privat berger på kontrakt med skipets eier. 73  

 

                                                 
71 De uttalelsene som gjelder skipseierens adgang til å kreve erstattet sine utgifter i form av utbetalt bergelønn 

kommer jeg tilbake til nedenfor under punkt 3.7.  
72 ND 1981 s. 21.  
73 de la Rue og Anderson (1998) s. 417 og FUND/EXC.14/4 s. 10. 
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Tolv krav på til sammen 18,4 millioner pund som relaterte seg til bergingsoperasjoner, ble 

krevd erstattet som utgifter til forebyggende tiltak. Saken kom opp for domstolen i Messina 

(første instans).74 Retten kom med en generell uttalelse om at bergingsoperasjoner ikke 

kunne anses som forebyggende tiltak etter oljelastansvarsreglene ettersom hovedformålet 

med berging er å redde skip og last. Ifølge domstolen gjaldt dette uavhengig av om 

bergingsoperasjoner har den konsekvens at forurensning blir forhindret. På denne bakgrunn 

ble fire av syv krav avvist. En av partene som hadde fått sitt krav avvist var Esso som eide 

oljelasten ombord. Deler av deres krav relaterte seg til utbetalt bergelønn. Esso anket 

domstolens avgjørelse, men trakk den senere tilbake etter at et forlik ble inngått. Forliket 

omfattet imidlertid ingen kompensasjon for den utbetalte bergelønnen og Esso frafalt 

uttrykkelig denne delen av kravet. 

 

Det er interessant å se hvordan den italienske domstolen inntok det motsatte standpunkt 

med hensyn til Esso sitt krav på erstatning, sammenliknet med Svea Hovrett sitt syn på 

statens krav i Tsesis saken. Både den svenske staten og Esso krevde erstatning for utbetalt 

bergelønn, men domstolene kom til motsatte resultater. Spørsmålet blir dermed hva som 

kan forklare at kravene ble behandlet forskjellig.  

 

Utenlandsk teori75 kan gi støtte for å anta at de ulike resultatene skyldes at 

bergingsaksjonene i de to sakene ble ansett for å ha ulike hovedformål. Formålet med 

bergingsoperasjonene i Tsesis saken ble primært ansett for å være begrensning av 

forurensningsskade, mens bergerne i Patmos saken ble ansett for å ha som hovedformål å 

berge skip og last. Domsresultatene gir dermed grunnlag for en vesentlig slutning: 

Hovedformålet med bergingsoperasjonen kan være av betydning for om utgiftene er 

dekningsberettiget etter oljelastansvarsreglene.  

 

På samme måte som Tsesis dommen tok ikke domsgrunnene stilling til bergerens adgang 

til å kreve sine utgifter erstattet. Begge dommene må allikevel kunne sies å forutsette at 
                                                 
74 Omhandlet i de la Rue og Anderson (1998) s. 417 
75 de la Rue og Anderson (1998) s. 417-421. 
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formålet med vedkommende tiltak bør stå sentralt i vurderingen av om utgiftene som følge 

av dem kan kreves erstattet etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b. 

3.6.5.2 Reelle hensyn - vurdering 

Det neste spørsmålet blir dermed å vurdere om andre hensyn tilsier at bergeren ikke bør ha 

adgang til å kreve erstatning for utgifter til forebyggende tiltak etter sjøl § 191 annet ledd 

bokstav b. Det må imidlertid være tungtveiende hensyn som må tale mot, ettersom 

bestemmelsen oppstiller en klar rett for enhver som har pådratt seg utgifter i forbindelse 

med forebyggende tiltak å kreve disse erstattet. 

 

Et hensyn som taler mot en slik rett er rettstekniske hensyn.76 Dersom bergeren velger å 

kreve sine utgifter i forbindelse med bergingsarbeidet erstattet som utgifter til forbyggende 

tiltak vil kompensasjonen som nevnt foran under punkt 3.6.4 bli utmålt i samsvar med 

oljelastansvarsreglene. Etter omstendighetene vil det dermed måtte foretas en vurdering av 

hvilke elementer i bergingsoperasjonen som ikke kan kreves erstattet som utgifter til 

forebyggende tiltak. Visse tiltak for å berge skipet vil riktignok indirekte kunne føre til at 

også forurensningsskade blir avverget. Andre tiltak vil falle helt utenfor. Det må 

eksempelvis kunne legges til grunn at utgifter til tiltak for å berge menneskeliv etter sjøl § 

446 bokstav b, ikke kan kreves erstattet med hjemmel i sjøl § 191 annet ledd bokstav b.   

 

Hvilket regelsett som bergeren krever kompensasjon etter vil også kunne påvirke de 

impliserte kasko-, vare- og ansvarsassurandørene.77 Dette fordi de to førstnevnte dekker 

vanlig bergelønn, mens ansvarsassurandøren dekker ansvaret etter sjøl § 191 annet ledd 

bokstav b. Dersom bergeren etter omstendighetene bare har krav på særlig vederlag vil 

forholdet til assurandørene ikke komme på spissen ettersom dette dekkes av 

ansvarsassurandøren. Jeg kommer nærmere tilbake til forsikringsspørsmål nedenfor under 

punkt 4.2.   

 

                                                 
76 Selvig i ND 1981 s. XI. 
77 Selvig i ND 1981 s. X. 
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Dernest vil en rett for bergeren til å kreve erstatning etter oljelastansvarsreglene medføre at 

det vil komme flere krav i skipseierens begrensningsfond.78 Flere krav til fordeling vil 

kunne føre til reduserte dekningsmuligheter for de øvrige skadelidte. Dersom de skadelidte 

som følge av dette ikke får full dekning for sine krav, vil dette føre til at belastningen på 

oljeansvarsfondet vil bli tilsvarende større.79 Ettersom oljeansvarsfondet har et begrenset 

ansvar vil også dette i prinsippet kunne innebære reduksjon av de skadelidtes 

dekningsmuligheter. På den annen side kan en mulighet for å melde utgifter som relaterer 

seg til bergingsoperasjoner være positivt for de øvrige skadelidte. Hvis bedret 

dekningsmulighet for slike utgifter kan føre til at bergere iverksetter tiltak som ellers ikke 

ville blitt utført, er muligheten for at bergeren lykkes i å begrense skadene, og dermed tapet 

i forbindelse med en ulykke, større.  

 

På tross av at bergerens utgifter også vil komme til fordeling i fondet, vil altså det samlede 

tapet kunne bli mindre. En adgang til å melde utgifter relatert til bergingsoperasjoner i 

fondet vil dermed kunne føre til bedre dekningsmuligheter for de øvrige skadelidte. Dette 

kan forfølges dit hen at jo større mulighet bergere har for å få dekket sine utgifter, desto 

sterkere vil oppmuntringshensynet få gjennomslag. Flere bergingsoperasjoner må antas å 

lede til et mindre samfunnsøkonomisk tap som følge av forurensning, og ikke bare i den 

enkelte ulykke. 

 

Det er anført i engelsk juridisk teori at det må ha vært bergingskonvensjonens siktemål at 

kompensasjon i forbindelse med bergingsoperasjoner skal følge reglene i denne. Teorien 

synes å legge til grunn at eventuelle forebyggende tiltak må betraktes som en konsekvens 

av bergingsoperasjonen og dermed skal kompenseres etter bergingsreglene. Bergeren skal 

således ikke ha et alternativt grunnlag for å få dekket sine kostnader, dersom han i et 

konkret tilfelle ikke vil få kompensasjon etter bergingsreglene.80 Først og fremst er denne 

antakelsen uriktig ettersom forarbeidene til konvensjonen trekker i retning av at bergeren 

                                                 
78 Selvig i ND 1981 s. XI.   
79 Slik også direktøren for oljelastansvarsfondet i LEG 56/9 punkt 120. 
80 Brice (2003) s. 448. 
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bør ha adgang til dette, jf ovenfor under punkt 3.6.6. Dernest kan det på et generelt 

grunnlag gjøres følgende innvending mot det anførte synet: Et av formålene med den nye 

bergingskonvensjonen var å oppmuntre til miljøberging ved å kompensere for bergerens 

utgifter selv om operasjonen var mislykket i forhold til berging av skip og last. Dersom en 

berger i en gitt situasjon ikke vil få kompensasjon etter bergingsreglene, må det anses som 

lite formålstjenlig at regelen, slik den kommer til uttrykk i sjøl § 191 annet ledd bokstav b, 

skal settes til side med den følge at han ikke skal få dekning etter oljelastansvarsreglene. 

Dette vil virke negativt inn på oppmuntringen til tiltak for å avverge skader på miljøet og 

dermed i strid med formålet til regelen om særlig vederlag. Videre inntar norsk teori det 

motsatte syn og er positive til at deler av utgifter i forbindelse med bergingsoperasjoner kan 

kreves som erstatning for utgifter til forebyggende tiltak etter oljelastansvarsreglene.81 

Annen utenlandsk teori trekker i samme retning.82 Argumentet om hva som kan anses som 

intensjonen med bergingskonvensjonen bør derfor ikke tillegges særlig vekt for 

vurderingen av problemstillingen. 

 

Hensyn som kan tale for at bergeren skal ha adgang til å kreve sine utgifter erstattet etter 

oljelastansvarsreglene er for det første oppmuntringshensynet som nevnt ovenfor. Gode 

dekningsmuligheter for utgifter i forbindelse med bergingsoperasjoner kan føre til at tiltak 

som ellers ikke ville blitt iverksatt, blir gjennomført. Dette kan medføre at skader og tap i 

forbindelse med oljesøl reduseres. 

 

Dernest har det blitt anført i utenlandsk juridisk teori83at i forbindelse med mange ulykker 

griper statlige myndigheter inn og styrer hvordan tiltakene skal gjennomføres. Dette kan 

enten skje ved at de pålegger skipseieren å handle på egen hand, eller at de selv engasjerer 

bergere til å begrense eller avverge skadene av olje, jf forurensningsloven § 74 første ledd. 

Pålegg fra forurensningsmyndighetene kan medføre at bergeren må utføre tiltakene på en 

                                                 
81 Selvig i ND 1981 s. X - XII og Selvig i ND 1997 s. viii. 
82 Nielsen og Rasmussen (1988) s. 393 og 394, Vincenzini (1992) s. 173-174 og  

de la Rue og Anderson (1998) s. 423-424.  
83 Vincenzini (1992) s. 174. 
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måte som reduserer hans sjanser for å bli tilkjent vanlig bergelønn. Det vil da kunne virke 

svært urimelig overfor bergeren at han skal være avskåret fra å kreve sine utgifter erstattet 

etter oljelastansvarsreglene.  

  

Videre vil skipseierens ansvar kunne bli større enn det som følger av begrensningsreglene i 

forbindelse med en ulykke dersom bergeren er avskåret fra å kreve sine utgifter erstattet 

som forebyggende tiltak etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b. Skipseieren må da først 

innbetale begrensningsbeløpet i begrensningsfondet og i tillegg utbetale eventuell 

bergelønn eller særlig vederlag til bergeren. Denne ulempen vil imidlertid bli avhjulpet 

dersom skipseieren har adgang til å kreve hele eller deler av den utbetalte bergelønnen eller 

det særlige vederlaget erstattet i sitt eget begrensningsfond. I så fall vil ikke ansvaret hans 

bli noe større. Hensynet til likebehandling tilsier at de samme utgiftene bør behandles likt 

etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b.84  

 

På bakgrunn av det ovennevnte er det både hensyn som taler for og mot at bergeren skal 

kunne kreve sine utgifter erstattet som utgifter til forebyggende tiltak etter sjøl § 191 annet 

ledd bokstav b. De to regelsettene overlapper hverandre bare delvis med hensyn til hvilke 

utgifter som kan kreves kompensert. Dette kan dels føre til vanskelige og skjønnsmessige 

vurderinger av hvilke utgifter forbundet med bergingsoperasjonen som kan kreves erstattet 

etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b. Det vil også kunne påvirke de øvrige skadelidtes 

dekningsmuligheter. Disse forhold må kunne sies å være de vektigste hensynene mot at 

bergeren skal kunne kreve sine utgifter erstattet etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b. På 

den annen side tilsier hensynet til oppmuntring til tiltak som avverger eller begrenser 

forurensningsskade, med styrke for at det bør være gode utsikter til at slike utgifter kan 

kreves dekket, og at de således må kunne anses for å være forebyggende tiltak etter sjøl § 

191 annet ledd bokstav b.  

                                                 
84 Jeg kommer tilbake til spørsmålet om skipseierens adgang til å kreve utbetalt bergelønn eller særlig 

vederlag erstattet som forebyggende tiltak nedenfor under punkt 3.7. 
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3.6.5.3 ”Primary purpose” testen  

Patmos dommen som ble omtalt ovenfor under punkt 3.6.6.1.2 gav opphav til prinsippet 

som blant annet i utenlandsk juridisk teori85 omtales som ”primary purpose” testen. Som 

navnet viser innebærer prinsippet at hovedformålet med vedkommende operasjon skal være 

bestemmende for om utgifter i forbindelse med bergingsroperasjoner kan kreves erstattet 

etter oljelastansvarsreglene. Dersom dette prinsippet skulle legges til grunn for norsk rett, 

vil konsekvensen være at bergeren ikke står fritt til å kreve sine utgifter erstattet etter  

sjøl § 191 annet ledd bokstav b. Han vil kun ha adgang til dette dersom avverging eller 

begrensning av forurensningsskade er hovedformålet med bergingsoperasjonen.86 

 

Det er imidlertid ikke bare Patmos dommen og juridisk teori som gir grunnlag for å 

innfortolke en vurdering av hovedformålet med vedkommende operasjon som kriterium for 

spørsmålet om utgifter i forbindelse med bergingsoperasjoner kan kreves erstattet etter 

oljelastansvarsreglene. En slik argumentasjon kan også spores i domsgrunnene til Tsesis 

dommen som ble omtalt ovenfor under punkt 3.6.6.1.1. Retten uttalte at: ”Beslutet om 

tvangsbärgning av Tsesis föranleddes av risken för att oljeskador, utöver de som redan 

inträffat, skulle uppkomma. Även om bärgningen varit till fördel för rederiet genom att 

själva fartyget bärgades, måste hela bärgarlönen i detta fall...i och för sig kunna anses som 

kostnad för förebyggande åtgärder.”87 Uttalelsen viser at hovedformålet med statens 

utgifter til bergingsoperasjonen var å begrense forurensningsskade. Utgiftene kunne 

dermed kreves erstattet etter den nåværende sjøl § 191 annet ledd bokstav b på tross av at 

tiltaket også hadde til følge at skipet og deler av oljelasten ble berget. 

 

Oljeansvarsfondets praksis viser også at utgifter i forbindelse med bergingsoperasjoner har 

blitt akseptert i fondet på grunn av at hovedformålet med utgiftene har vært å forebygge 

eller begrense forurensningsskade. Og omvendt, at utgifter i forbindelse med 

bergingsoperasjoner har blitt avvist som følge av at hovedformålet med utgiftene har vært å 
                                                 
85 de la Rue og Anderson (1998) s. 417-421. 
86 Støtte for et slikt syn finnes også i Nielsen og Rasmussen (1988) s. 394. 
87 ND 1981 s. 20.  
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berge skip eller last. Praksis fra oljeansvarsfondet må kunne være relevant å ta i betraktning 

for avklaringen av spørsmålet ettersom adgangen til å melde krav i fondet er 

sammenfallende med hva som er erstatningsberettiget etter ansvarskonvensjonen.  

 

Et eksempel på at fondet vurderte problemstillingen på bakgrunn av kriteriet om 

hovedformålet med operasjonen, er ulykken med lasteskipet RIO ORINOCO den 16. 

oktober 1990.88 Skipet gikk på grunn etter problemer med hovedmotoren og dårlig vær. 

Skipet var lastet med ca 9000 tonn oppvarmet asfalt og ca 300 tonn med brenselolje og 

diesel. Litt over halvparten av brenseloljen rant ut. Skipet drev senere av og ble 

sammenklemt mellom to rev. Den 18. november ble skipet erklært et ”total loss” av 

kaskoassurandøren. Den kanadiske kystvakten mente at skipet, asfalt lasten og den 

resterende bunker oljen innebar en forurensningstrussel. Som et innledende tiltak ble derfor 

den resterende bunkeroljen fjernet på kontrakt på vegne av skipseieren. For å få hevet 

skipet ble også asfalten fjernet. Deretter ble skipet slept til Sept. Iles og solgt på 

tvangsauksjon sammen med den resterende lasten for 100.000 kanadiske dollar.  

 

Fondet aksepterte at hovedformålet med bergingsoperasjonene var å forhindre 

forurensningsskade og tillot kravene som ble meldt, på tross av at de pådratte utgiftene 

også hadde til følge at skipet og deler av lasten ble reddet og at verdiene ble realisert i 

100.000 kanadiske dollar. 

 

Det er vanskelig å avgjøre hvilken vekt oljeansvarsfondets egen praksis skal tillegges for 

løsningen etter norsk rett. På den ene side kan fondets praksis anses som et partsinnlegg. 

Man kan anta at de ønsker færrest mulig krav i fondet og at deres rettsanvendelse vil kunne 

bli preget av dette. På den annen side kan fondet sammenliknes med et forvaltningsorgan 

og forvaltningens praksis tillegges undertiden en viss vekt.89 Videre vil det være svært 

uheldig dersom bergerens utgifter blir behandlet forskjellig etter ansvarskonvensjonen og 

                                                 
88 de la Rue og Anderson (1998) s. 418 med videre henvisning til IOPC Fund Annual Report (1991) s. 45. Et 

annet eksempel fra senere tid er Nakhodka ulykken i Japan i 1997, jf Nichols (2003) s. 105-106. 
89 Echoff (2001) s. 233 følgende.  
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fondskonvensjonen. Dessuten er oljeansvarsfondets praksis dominerende for forståelsen av 

bergerens adgang til å kreve sine utgifter erstattet som forebyggende tiltak etter 

ansvarskonvensjonen og dermed sjøl § 191 annet ledd bokstav b. Dette på grunn av stor 

mangel på tilgjengelig rettspraksis. Selv om norske domstoler på ingen måte vil være 

bundet av denne praksis må det antas at den vil kunne bli tatt hensyn til dersom 

problemstillingen kommer på spissen.  

3.6.5.4 Kritikk av primary purpose testen   

Tilnærmingen til problemstillingen om hovedformålet som det avgjørende kriterium kan 

det gjøres flere innvendinger mot. For det første savner kriteriet støtte i både 

konvensjonens og sjøl § 191 annet ledd bokstav b sin definisjon av forebyggende tiltak.90 

Etter bestemmelsen er det tilstrekkelig at vedkommende tiltak har til ”formål” å avverge 

eller begrense forurensningsskade. Dette taler med styrke for at prinsippet ikke kan anses 

for å være avgjørende for problemstillingen.    

 

For det andre har prinsippet den svakhet at det ikke har noe avklart innhold med hensyn til 

hva som ligger i kravet til ”hovedformålet”. På den ene side kan det vurderes subjektivt, ut 

ifra hva som var formålet til bergeren eller den som iverksatte operasjonen. På den annen 

side kan det vurderes objektivt, ut ifra hva som ble oppnådd og dermed hva som må regnes 

som hovedformålet ut ifra dette. Engelsk teori91 synes å helle til det førstnevnte alternativet. 

Til støtte for dette kan det anføres at det vil gi lite mening å vurdere et formål ut ifra hva 

som oppnås. Et formål må relatere seg til noe viljesbestemt.  

 

For det tredje vil den enkelte berger, eller den som engasjerer han, kunne få problemer med 

å avgjøre hva som var hovedformålet med bergingsarbeidet. Selv om retten til 

kompensasjon presumptivt vil være et sentralt moment for beslutningen om å iverksette 

tiltak, må det antas at fokuset ikke bør være på hvilken regel det kan gjøres krav gjeldende 

etter, men hvordan mest mulig skade kan avverges i en kaotisk situasjon.  

                                                 
90 Slik også den tidligere direktøren for oljeansvarsfondet i FUND/EXC.14/4/Add.1 s. 4. 
91 Brice (1993) s. 318. 
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På den annen side har prinsippet den fordel at det gir en nøkkel for løsningen av 

problemstillingen. Det er allikevel ikke gitt at denne løsningen er den beste. 

3.6.5.5 ”Dual purpose” operasjoner  

Dommene og praksisen fra oljeansvarsfondet som hittil er omtalt tok stilling til 

problemstillingen før implementeringen av bergingskonvensjonen av 1989, og dermed før 

regelen om særlig vederlag ble en del av bergingsretten. Regelen om særlig vederlag ble 

imidlertid gjort til del av den mest kjente standardkontrakten for berging, Lloyd’s Open 

Form of Salvage Agreement i 1990 (LOF 90),92 og dermed en stund før 

bergingskonvensjonen ble implementert i både norsk- og de øvrige konvensjonsstatenes 

nasjonale rett.93  

 

Ettersom regelen om særlig vederlag gav mulighet for å tilkjenne kompensasjon på 

grunnlag av risiko for, eller avverging av miljøskade, ble det i noen bergingsoperasjoner 

vanskeligere å peke på et formål som klart overskygget det andre. Følgelig ble primary 

purpose testen etter omstendighetene vanskeligere å anvende. Utgiftene som ble pådratt i 

forbindelse med bergingsoperasjoner hvor særlig vederlag kunne bli aktuelt, ble derfor i 

større grad ansett for å ha et dobbelt formål. Følgen av dette var at de delene av utgiftene til 

vedkommende bergingsoperasjon som relaterte seg til forebyggende tiltak, kunne kreves 

erstattet etter oljelastansvarsreglene.94 

 

Eksempler på bergingsoperasjoner som av oljeansvarsfondet ble ansett for å ha et dobbelt 

formål, er de som ble iverksatt etter ulykken med oljetankeren BRAER.95  

Den 5. januar 1993 fikk den liberiske tankeren BRAER et motorhavari syd for Shetland. 

                                                 
92 Regelen er også implementert i de senere versjonene fra 1995 og 2000. 
93 Det har senere blitt utarbeidet en liknende versjon av den, SPECIAL COMPENSATION P & I CLAUSE, 

kjent som SCOPIC (2000) klausulen. 
94 de la Rue og Anderson (1998) s. 421. 
95 71FUND/EXC.34/5 s. 1. Bergingsoperasjonene ble inngått på vilkårene etter Lloyd’s Open Form. 
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Kraftig vind førte til at tankeren til slutt gikk på grunn ved Garth Ness. Umiddelbart etterpå 

begynte olje å lekke fra skipet. Vinden blåste vekselvis storm og orkan helt frem til 24. 

januar og dette førte til at skipet brakk med den følge at oljelasten og bunkersoljen rant ut i 

sjøen. Dykkere inspiserte vraket og kunne konstatere at det ikke var mer igjen av lasten om 

bord og at mesteparten av 1600 tonn brenselolje hadde rent ut. Som følge av de tiltakene 

som ble iverksatt i forbindelse med ulykken96 ble forholdet mellom bergingsreglene og 

oljelastansvarsreglene i februar 1971 utredet av oljeansvarsfondet.97 Executive Comittee 

konkluderte med at man skulle fortsette med å vurdere bakgrunnen til hvert enkelt krav 

som relaterte seg til bergingsoperasjoner og tilsvarende operasjoner mot både ”primary 

purpose” testen og ”dual purpose” testen alt ettersom hvilket kriterium som var anvendelig 

i den enkelte sak.98  

 

Denne holdningen til problemstillingen har oljeansvarsfondet fremdeles. I den siste 

versjonen av fondets retningslinjer99 står følgende: “Salvage operations may in some cases 

include an element of preventive measures. If the primary purpose of such operations is to 

prevent pollution damage, the costs incurred qualify in principle for compensation under 

the 1992 Conventions. However, if salvage operations have another purpose, such as 

saving the ship and/or the cargo, the costs incurred are not accepted under the 

Conventions.” Her gis altså en beskrivelse av primary purpose testen som kriterium for 

problemstillingen.  

 

Like nedenfor blir imidlertid prinsippet modifisert til en dual purpose tilnærming: ”If the 

operations are undertaken for the purpose of both preventing pollution and saving the 

ship/cargo, but it is not possible to establish with any certainty the primary purpose, the 

costs are apportioned between pollution prevention and salvage.” 

                                                 
96 Jf også tiltakene etter ulykkene med The Agean Sea i Spania 1992, The Sea Prince i Korea 1995 og The 

Sea Empress i England 1995, jf de la Rue og Anderson (1998) s. 423. 
97 Blant annet i 71FUND/EXC.52/9, 52/9/1 og 52/11.  
98 71FUND/EXC.52/11 s. 13, punkt 4.4. 
99 Claims manual, April 2005 edition s. 22 og 23. 
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Det kan hevdes at oljeansvarsfondets bruk av dual purpose prinsippet kan gjøres mer 

nyansert. Etter deres retningslinjer vil det kun foretas en kostnadsfordeling der ”it is not 

possible to establish with any certainty the primary purpose”. Hvis man teoretisk kan si at 

70 % av kostnadene relaterer seg til berging av skip eller last, mens 30 % av kostnadene 

relaterer seg til forebyggende tiltak vil de 30 % altså ikke kunne kreves erstattet etter  

sjøl § 191 annet ledd bokstav b, dersom oljeansvarsfondets retningslinjer skal legges til 

grunn etter ordlyden. En slik praksis savner støtte i konvensjonsteksten og definisjonen av 

forebyggende tiltak etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b. Dette taler for at praksisen neppe 

kan tillegges avgjørende vekt.  

 

Braer ulykken som omtalt ovenfor foranlediget følgende kommentar i en 

granskningsrapport av den tidligere formannen for den sivile delen av “Court of Appeal” 

og ”Master of Rolls”, Lord Donaldson: ”There is no necessary antithesis between saving 

the ship and cargo and preventing pollution. So long as a purpose of the operation is to 

prevent pollution, it is wholly or in part a ”preventive measure” and should be treated by 

the Fund as such.”100  

 

Dette er en enda mer nyansert tilnærming til problemstillingen. Videre er den i god 

overensstemmelse med definisjonen av forebyggende tiltak etter sjøl § 191 annet ledd 

bokstav b. Den kan dermed hevdes å ha de beste grunner for seg som løsning på 

problemstillingen. 

3.6.6 Sammenfatning og konklusjon 

Basert på det ovennevnte må det være klart at bergeren kan kreve utgifter i forbindelse med 

bergingsoperasjoner erstattet etter oljelastansvarsreglene i den grad de er pådratt 

utelukkende med det formål å avverge eller begrense forurensningsskade. Dette må gjelde 

                                                 
100 de la Rue and Anderson (1998) s. 419 med videre henvisning til Safer Ships Cleaner Seas, Report of Lord 

Donaldson’s Inquiry into the prevention of Pollution from Merchant Shipping (1994, HMSO Cm 2560), para. 

20.55.  
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selv om tiltaket har til følge at også skip og last blir reddet.101 Praksis har imidlertid vært 

sprikende når det gjelder spørsmålet om utgifter i forbindelse med en bergingsoperasjon 

kan kreves dekket etter oljelastansvarsreglene dersom tiltaket delvis har hatt til formål å 

forebygge eller begrense forurensningsskade. De obiter dicta som fremkom i Tsesis 

dommen trekker i retning av at bergeren har en slik adgang.  

 

Oljeansvarsfondet åpner også for en slik tilnærming. Dette gjelder imidlertid bare såfremt 

hovedformålet med vedkommende tiltak ikke kan bringes på det rene og dermed kan sies å 

ha et dobbelt formål. Oljeansvarsfondets holdning om at det må være umulig å avgjøre med 

sikkerhet hva som var hovedformålet med vedkommende operasjon, før en fordeling kan 

foretas, kan kritiseres ut i fra hvordan forebyggende tiltak er definert etter sjøl § 191 annet 

ledd bokstav b. Lovens definisjon bør tillegges avgjørende vekt. Så fremt deler av 

kostnadene til vedkommende bergingsoperasjon relaterer seg til avverging eller 

begrensning av forurensningsskade, bør de følgelig anses for å relatere seg til forebyggende 

tiltak, og kunne kreves erstattet etter oljelastansvarsreglene. 

 

Konklusjonen er etter dette at bergeren kan kreve utgifter i forbindelse med 

bergingsoperasjoner erstattet av skipets eier etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b, i den grad 

de er pådratt med formål om å avverge eller begrense forurensningsskade.  

3.7 Skipseierens adgang til å kreve utbetalt bergelønn eller særlig vederlag 

erstattet som utgifter til forebyggende tiltak etter oljelastansvarsreglene 

3.7.1 Innledning 

Ovenfor var spørsmålet om og i hvilken grad bergeren har adgang til å kreve erstatning for 

utførte forebyggende tiltak etter oljelastansvarsreglene. Under dette punktet skal jeg se på 

spørsmålet fra skipseierens synsvinkel.  

 

                                                 
101 Slik også den tidligere direktøren for oljeansvarsfondet i FUND/EXC.14/4/Add.1 s. 3. 
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En skipseier vil i regelen ønske å minimere tapene, og dermed sitt ansvar, dersom skipet 

havarerer. Dette er han også etter forurensningslovens § 7 annet ledd forpliktet til. Staten 

kan endog gripe inn å iverksette tiltak på den ansvarliges (skipseierens) vegne i samsvar 

med forurensningsloven § 74. Som blant annet Patmos dommen illustrerer kan et praktisk 

virkemiddel for å minimere tapene være at skipseieren selv engasjerer bergere. Dersom 

skipet og oljelasten blir berget i sin helhet, vil en potensiell forurensningsskade også ha 

blitt avverget. 

 

I slike tilfelle oppstår spørsmålet om den utbetalte bergelønnen eller det særlige vederlaget 

kan anses som utgifter til forebyggende tiltak etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b. Hvis 

dette er tilfellet vil skipseieren være interessert i å melde utgiftene i sitt eget 

begrensningsfond, eller kreve de erstattet av oljeansvarsfondet dersom kravene overstiger 

begrensningsbeløpet.  

3.7.2 Nærmere om skipseierens adgang til å kreve utbetalt bergelønn eller særlig 

vederlag erstattet som utgifter til forebyggende tiltak 

I sjøl § 195 tredje ledd står det at: ”krav som gjelder rimelige utgifter til tiltak som eieren 

frivillig har foretatt etter en hendelse for å avverge eller begrense skade er likestilt med 

andre krav ved fordeling av fondet.” Bestemmelsen likner på den i sjøl § 191 annet ledd 

bokstav b, men er ikke identisk. For at skipseieren eventuelt skal kunne melde sine utgifter 

i begrensningsfondet må følgelig både kravene i sjøl §§ 195 tredje ledd og 191 annet ledd 

bokstav b være oppfylt. Den vesentlige forskjellen i sjøl § 195 tredje ledd er at skipseieren 

må ha foretatt vedkommende tiltak ”frivillig”.102 Dersom skipseieren eksempelvis unnlater 

å etterkomme pålegg om bergingstiltak gitt av forurensningsmyndighetene for å avverge 

eller begrense forurensningsskade, må det således antas at han vil være avskåret fra å melde 

utgiftene som pådras i begrensningsfondet. Dette må også gjelde dersom bergeren selv 

gjennomfører tvangsberging mot skipseierens vilje. Følgelig vil spørsmålet bare være 

praktisk dersom skipseieren ikke har motsatt seg at enten bergeren alene, eller på 

                                                 
102 Forarbeidene gjør ikke nærmere rede for innholdet av begrepet frivillig,  

jf Ot.prp.nr 21 (1994-1995) s. 15-16.  
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engasjement av forurensningsmyndighetene, har satt i verk vedkommende 

bergingsoperasjon.  

 

For skipseieren vil utbetalt bergelønn eller særlig vederlag kunne betraktes som en utgift til 

forebyggende tiltak etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b. Ettersom det er skipseieren selv 

som er ansvarlig for slike kostnader, vil hans samlede ansvar bli redusert dersom hele eller 

deler av de utgiftene som relaterer seg til vedkommende bergingsoperasjon kan meldes i 

begrensningsfondet. En slik adgang vil med andre ord utelukkende være en fordel for han.  

 

Skipseierens adgang til å kreve utbetalt bergelønn eller særlig vederlag erstattet i 

begrensningsfondet er klart nok et annet spørsmål enn bergerens adgang til å kreve sine 

utgifter erstattet etter oljelastansvarsreglene. Problemstillingen består imidlertid i begge 

tilfelle av å avgjøre hvilke utgifter som kan anses som forurensningsskade i form av 

utgifter til forebyggende tiltak etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b. Hensynet til 

konsekvent behandling av krav etter oljelastansvarsreglene tilsier at utgiftene som pådras i 

forbindelse med bergingsoperasjoner bør vurderes likt uavhengig av hvem som gjør kravet 

gjeldende, såfremt det er tale om de samme utgiftene. Et av de obiter dicta som 

fremkommer i Tsesis dommen, (jf punkt 3.6.5.1.2), gir også støtte for at skipseieren vil 

kunne ha adgang til å kreve sine utgifter i forbindelse med bergingsoperasjoner erstattet i 

sitt eget begrensningsfond: ”Fartygsägaren måste därför vara skyldig att til bärgaren 

erlägga bärgarlön fullt ut men med rätt för fartygsägaren att i 

oljeskadebegränsningsfonden anmäla bärgarlønskravet”.103 I de retningslinjene104 som 

oljeansvarsfondet forholder seg til er det heller ikke lagt til grunn noen prinsipielle rettslige 

forskjeller knyttet til om det er bergeren eller skipseieren som har pådratt seg utgifter i 

forbindelse med en bergingsoperasjon. 

 

                                                 
103 ND 1981 s. 21.  
104 Claims Manual 5th edition April 2005 s. 22-23. 



 

                     46 

For spørsmålet om skipseieren overhodet har adgang til å kreve utgifter i forbindelse med 

bergingsoperasjoner erstattet etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b kan det derfor i det alt 

vesentlige vises til drøftelsen foran under punkt 3.6.5.  

 

Det er imidlertid noen vesentlige forskjeller som reiser visse tilleggsspørsmål i forhold til 

drøftelsen om bergerens adgang til å kreve sine utgifter erstattet. For det første kan det 

reises spørsmål om utbetalt bergelønn og særlig vederlag prinsipielt står i samme stilling i 

forhold til definisjonen av utgifter til forebyggende tiltak etter sjøl § 191 annet ledd  

bokstav b (jf nedenfor i punkt 3.7.3). 

 

For det andre vil skipseierens utgifter i form av bergelønn eller særlig vederlag kunne 

omfatte andre forhold enn bergerens direkte pådratte utgifter i forbindelse med arbeidet. Et 

eget spørsmål vil derfor være om hele eller bare deler av utbetalt bergelønn eller særlig 

vederlag, vil kunne være dekningsberettiget etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b (jf 

nedenfor i punkt 3.7.4). 

3.7.3 Om utbetalt bergelønn og særlig vederlag skal bedømmes på samme måte i 

forhold til oljelastansvarsreglene 

Problemstillingen er altså om vanlig bergelønn etter sjøl § 445 første ledd og særlig 

vederlag etter sjøl § 449 skal bedømmes på samme måte etter sjøl § 191 annet ledd  

bokstav b. 

 

Bestemmelsens definisjon gir ikke noe direkte grunnlag for en prinsipiell 

forskjellsbehandling av de to kravene. I utenlandsk juridisk teori105 og av 

ansvarsassurandører i forbindelse med utredninger av oljeansvarsfondet,106 har det 

imidlertid blitt problematisert om vanlig bergelønn etter sjøl § 445 første ledd ikke skal 

kunne kreves erstattet etter oljelastansvarsreglene, fordi dens hovedformål er å kompensere 

for berging av skip og last. Særlig vederlag etter sjøl § 449 kan på den annen side 

                                                 
105 de la Rue og Anderson (1998) s. 428. 
106 71FUND/EXC.52/9 s. 4, punkt 4.7. 
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gjenspeile det ansvaret skipseieren har etter oljelastansvarsreglene og som bergeren har 

avverget for han. Denne holdningen synes å bygge på tilsvarende betraktninger som 

”primary purpose” prinsippet, som omtalt ovenfor i punkt 3.6.5.3 og 3.6.5.4. På denne 

bakgrunn skulle altså skipets eier bare kunne melde utbetalt særlig vederlag i 

begrensningsfondet, eventuelt oljeansvarsfondet.  

 

En innvending mot dette er at vanlig bergelønn etter sjøl § 445 første ledd bokstav c også 

vil kunne ta hensyn til forhindring eller begrensning av miljøskade. Dette taler for at også 

hele eller deler av utbetalt bergelønn skal kunne kreves erstattet etter sjøl § 191 annet ledd 

bokstav b. Videre vil kompensasjon etter regelen om særlig vederlag også kunne omfatte 

utgifter som ikke nødvendigvis utelukkende baserer seg på arbeid som går inn under 

definisjonen av forebyggende tiltak etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b.107 

 

Videre vil konsekvensen av en grovinndeling bli at bare utgifter til mislykkede 

bergingsoperasjoner vil kunne kreves dekket etter oljelastansvarsreglene. Dette fordi 

vellykkede bergingsoperasjoner normalt vil bli kompensert med bergelønn. I den 

ovennevnte utredning av fondet ble det således uttalt at det ville være rart om adgangen til 

å melde krav i fondet skulle være avhengig av bergingsoperasjonens relative mangel på 

suksess.108    

 

I kjølevannet av utredningene konkluderte executive committee med at det ikke bør 

opereres med en praksis hvor utgifter i form av bergelønn prinsipielt skal nektes erstattet, 

mens utgifter i form av særlig vederlag aksepteres. På samme måte som nevnt ovenfor i 

punkt 3.6.5.3 var konklusjonen at det avgjørende skulle være hvilket formål vedkommende 

operasjon som foranlediget utbetalingen har hatt.109 I forsikringspraksis dekkes imidlertid 

vanlig bergelønn av kasko- og vareassurandørene, mens særlig vederlag og ansvar etter 

                                                 
107 Slik også direktøren for oljeansvarsfondet i 71FUND/EXC.52/9 s. 5, punkt 5.7. 
108 71FUND/EXC.52/9 s. 5, punkt 5.5.  
109 71FUND/EXC.52/11 s. 13, punkt 4.4. 
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oljelastansvarsreglene dekkes av P&I assurandørene.110 En ulempe med at både bergelønn 

og særlig vederlag i prinsippet kan kreves erstattet er dermed at ansvarsassurandøren 

risikerer å bli belastet utgifter som i utgangspunktet også hører inn under 

kaskoassurandørens dekningsområde. Dette vil kunne føre til at det må foretas et 

etterfølgende oppgjør mellom forsikringsgiverne jf nedenfor under punkt 4.2.  

 

Det avgjørende bør allikevel være definisjonen i sjøl § 191 annet ledd bokstav b. 

Ettersom bestemmelsen ikke gir grunnlag for en forskjellsbehandling av bergelønn og 

særlig vederlag bør oljeansvarsfondets holdning kunne legges til grunn.  

 

Konklusjonen må derfor være at hvert krav må vurderes for seg, uavhengig av om det 

skriver seg fra utbetalt bergelønn eller særlig vederlag. 

3.7.4 Om hvor stor del av utbetalt bergelønn eller særlig vederlag som kan kreves 

erstattet etter oljelastansvarsreglene 

3.7.4.1 Innledning 

Ovenfor har jeg konkludert med at skipseieren i prinsippet kan melde utbetalt bergelønn 

eller særlig vederlag i begrensningsfondet, eventuelt oljeansvarsfondet såfremt operasjonen 

som foranlediget utbetalingen delvis hadde til formål å avverge eller begrense 

forurensningsskade i samsvar med sjøl § 191 annet ledd bokstav b. 

 

Det neste spørsmålet er om hele bergelønnen eller det særlige vederlaget, eller bare deler av 

de kan anses som utgifter til forebyggende tiltak. Først vil jeg kort belyse hvilke elementer 

som kompenseres etter bergingsreglene. Deretter vil jeg vurdere dette opp mot 

dekningsområdet etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b.  

                                                 
110 Norsk sjøforsikringsplan av 1996, versjon 2007 § 4-7 og Gard Lover og forsikringsvilkår av 2007, del II 

regel 42 og 38. 
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3.7.4.2 Bergelønn etter sjøl § 445 første ledd jf § 446 

Blant momentene som skal vektlegges ved utmålingen av bergelønn etter sjøl § 446 er det 

bare to som direkte kan sies å angå tiltak for å avverge eller begrense forurensningsskade. 

Det følger av bokstav c at ”bergernes dyktighet og innsats for å forhindre eller begrense 

miljøskade” skal vektlegges. Videre følger det av bokstav f at ”den tid bergerne har brukt 

samt hvilke utgifter og tap de er påført” skal tas med i vurderingen.  

 

Følgelig er det bare deler av bergelønnen etter sjøl § 445 jf § 446 som vil fylle kravene som 

oppstilles etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b for å være erstatningsberettiget. 

Eksempelvis vil utmåling av bergelønn på bakgrunn av det bergedes verdi, jf bokstav a, 

ikke kvalifisere som en utgift til forebyggende tiltak. Dermed vil store deler av utbetalt 

bergelønn som utgangspunkt falle utenfor det som kan kreves erstattet etter sjøl § 191 annet 

ledd bokstav b.  

3.7.4.3 Særlig vederlag etter sjøl § 449 første ledd 

Sjøl § 449 første ledd gir bergeren rett til kompensasjon i form av omkostninger han har 

pådratt seg dersom han har utført bergingsarbeid for et skip som medførte risiko for 

miljøskade. Omkostninger defineres i bestemmelsens tredje ledd som ”de utgiftene 

bergeren med rimelighet har pådratt seg under bergingsarbeidet med tillegg av rimelig 

godtgjørelse for utstyr og mannskap benyttet under arbeidet.” 

 

Av forarbeidene fremgår det at det med tillegget av en rimelig godtgjørelse siktes til at 

”utgifter som skyldes bruk av for eksempel urimelig mye utstyr og mannskap” ikke kan 

kreves dekket.111 

 

Den kompensasjonen som kan kreves dekket etter bestemmelsen synes dermed i stor grad å 

overlappe ordlyden i sjøl § 191 annet ledd bokstav b. Tilleggsgodtgjørelsen som kan kreves 

etter § 449 første ledd finner man imidlertid ikke igjen i § 191 annet ledd bokstav b. Dette 

                                                 
111 NOU 1994:23 s. 22. 
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tyder på at deler av det særlige vederlaget faller utenfor det som kan kreves erstattet etter 

sjøl § 191 annet ledd bokstav b. 

3.7.4.4 Særlig vederlag etter sjøl § 449 annet ledd  

Sjøl § 449 annet ledd gir bergeren rett til en forhøyelse på 30 % av det særlige vederlaget 

dersom miljøskade blir forhindret eller begrenset, og opptil 100 % dersom dette i tillegg 

anses rimelig ut i fra momentene som fremgår av sjøl § 446, jf ovenfor i punkt 2.5.  

 

Denne forhøyingen av det særlige vederlaget finnes ikke igjen i ordlyden til sjøl § 191 

annet ledd bokstav b. Dette indikerer at kravet på et forhøyet særlig vederlag etter § 449 

annet ledd ikke på noe vis kan kreves som utgift til avverging av oljesøl etter sjøl § 191 

annet ledd bokstav b.112 

3.7.4.5 Dekningsområdet etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b 

Ovenfor har jeg kortfattet belyst i hvilken grad kompensasjon etter bergingsreglene 

overlapper sjøl § 191 annet ledd bokstav b ut ifra hva definisjonen av forebyggende tiltak 

tilsier. I det følgende vil jeg drøfte sjøl § 191 annet ledd bokstav b nærmere for å avgjøre 

om bestemmelsen skal forstås i samsvar med ordlyden. 

 

Dekningsområdet etter bestemmelsen kan tolkes på to måter: På den ene side kan 

bestemmelsen tolkes slik at det bare er utgiftene forbundet med selve arbeidet med 

vedkommende forebyggende tiltak som er erstatningsberettiget. Spørsmålet vil dermed 

være om bergerens tiltak og de utgiftene som derved påløper er rimelige. Dersom denne 

forståelsen legges til grunn vil det bare være deler av utgifter som relaterer seg til 

bergelønn eller særlig vederlag som kan kreves erstattet gjennom oljelastansvarsreglene. Et 

eksempel er de delene som gir kompensasjon for bergerens omkostninger med arbeidet, jf 

sjøl § 446 bokstav f og sjøl § 449 første ledd jf tredje ledd. 

 

                                                 
112 Slik også Dueck (1989) s. 39. 
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På den annen side kan bestemmelsen forstås slik at utgiftene ikke må være begrenset til 

arbeidet, men at også andre kostnader i tilknytning til vedkommende forebyggende tiltak 

vil kunne være dekningsberettiget. Eksempelvis skipseierens utgifter til bergelønn eller 

særlig vederlag. Både tiltakene og utgiftene må klart nok bli underlagt 

rimelighetsvurderingen, men etter det sistnevnte tolkingsalternativet er området for hvilke 

utgifter som kan kreves dekket videre. Hvis denne forståelsen legges til grunn vil området 

for erstatningen etter omstendighetene kunne omfatte forhold som ikke knytter seg direkte 

til avverging eller begrensning av forurensningsskade. Eksempler er de delene av sjøl § 449 

første ledd som gir rett til en rimelig tilleggsgodtgjørelse utover de konkrete pådratte 

utgifter, og om bergingsarbeidet var forbundet med fare etter sjøl § 446 bokstav e.  

 

Det fremgår ikke klart av forarbeidene hvilken av de to tolkingsalternativene som er den 

riktige. I tilknytning til sjøl § 191 annet ledd bokstav a om utgifter til tiltak for 

gjenoppretting fremgår det imidlertid ”at det skal dreie seg om faktiske utgifter til 

gjenoppretting, og at disse skal være rimelige.”113 Dette kan tas til inntekt for at de øvrige 

elementene i bergelønnen eller det særlige vederlaget ikke vil være dekningsberettiget. 

På den annen side vil det kunne oppstå tilfeller hvor skipseierens eneste mulighet for å 

begrense forurensningsskader i størst mulig grad er å engasjere bergere. Dersom bergeren 

kun vil utføre bergingsarbeidet etter vilkårene i sjøloven, vil enten bergelønnen eller det 

særlige vederlaget, være prisen som vedkommende forebyggende tiltak koster. Det kan 

derfor hevdes at denne utgiften bør anses for å være ”rimelig” etter sjøl § 191 annet ledd 

bokstav b. Sagt på en annen måte vil det for skipseieren kunne være urimelig om bare deler 

av kostnadene skulle være dekningsberettigede dersom det ikke er mulig å kjøpe tjenestene 

billigere. Mot dette kan det anføres at hva som kan kreves etter bergingsreglene neppe bør 

være bestemmende for hvordan sjøl § 191 annet ledd bokstav b skal forstås. 

Et eksempel fra rettspraksis på at hele bergelønnen har blitt ansett som en utgift til 

forebyggende tiltak er i Tsesis dommen som er omtalt ovenfor i punkt 3.6.5.1.1. Den 

svenske staten krevde erstattet den bergelønnen de hadde utbetalt til Röda Bolaget. For 

                                                 
113 Ot. prp. nr. 21 (1994-1995) s. 13 
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staten var bergelønnen å anse som en utgift de hadde pådratt seg for å forhindre eller 

begrense forurensningsskade, men utgiften var langt større enn bergerens utgifter. Retten 

kom imidlertid til at hele bergelønnen kunne kreves erstattet etter oljelastansvarsreglene.114 

 

Dette syn har også blitt fremmet av ansvarsassurandører under oljeansvarsfondets 

utredning av forholdet mellom regelsettene etter ulykken med Aegean Sea og Braer saken 

som nevnt ovenfor. I et notat fremgår således: “The salvors were entitled to be paid for 

their services by those who engaged them in accordance with the terms of the contract.115 

The shipowners and their P&I Clubs now seek compensation under the Conventions on the 

basis that the payments they have made represent the cost of the measures which were 

undertaken”116 

 

Oljeansvarsfondets holdning er imidlertid i tråd med det førstnevnte tolkingsalternativet.  

I henhold til deres retningslinjer står det at: “The assessment of claims for the costs of 

preventive measures associated with salvage is not made on the basis of the criteria 

applied for determining salvage awards, but the compensation is limited to costs, including 

a reasonable element of profit.” 117 

 

Denne løsningen er i tråd med definisjonen i sjøl § 191 annet ledd bokstav b, noe som må 

tillegges betydelig vekt. Det standpunktet som ble inntatt i Tsesis dommen bør derfor ikke 

tillegges for stor vekt etter dagens regler. I tillegg kommer forholdet til de impliserte 

assurandører inn i vurderingen. Dersom hele bergelønnen skal kunne kreves erstattet etter 

oljelastansvarsreglene vil ansvarsassurandøren bli belastet enda større utgifter som 

kaskoassurandøren i utgangspunktet skal dekke. En eventuell etterfølgende fordeling kan 

dermed bli vanskeliggjort og en spore til prosess. Dette kan tale for at bare den delen av 

                                                 
114 ND 1981 s. 20. 
115 Det vil si Loyd’s Open Form. 
116 71FUND/EXC.52/9 s. 3, punkt 4.2. 
117 Claims Manual, April 2005 edition s. 23. 
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bergelønnen eller det særlige vederlaget som relaterer seg til bergerens utgifter bør kunne 

kreves erstattet.118 

 

På denne bakgrunn kan de øvrige elementene som bergelønnen og det særlige vederlaget 

kompenserer for, ikke være dekningsberettiget som forebyggende tiltak etter sjøl § 191 

annet ledd bokstav b. 

4 Harmonisering 

4.1 Om bergeren kan gjøre krav gjeldende etter begge regelsett 

4.1.1 Innledning 

Ovenfor under punkt 3.6 drøftet jeg spørsmålet om bergerens utgifter kunne kreves erstattet 

etter oljelastansvarsreglene. I det følgende skal jeg drøfte om bergeren kan kreve 

kompensasjon etter begge regelsett.  

 

Problemstillingen er dermed om bergeren både kan kreve bergelønn etter sjøl § 445 første 

ledd, eventuelt særlig vederlag etter sjøl § 449, og samtidig kreve erstatning for utgifter til 

forebyggende tiltak etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b. Det foreligger ingen egen 

lovbestemmelse som regulerer spørsmålet og lovens forarbeider har heller ikke tatt 

uttrykkelig stilling til problemstillingen.  

 

Etter min mening kan loven ikke sies å utelukke at en berger skal kunne gjøre krav 

gjeldende både som bergelønn eller særlig vederlag etter henholdsvis sjøl §§ 445 første 

ledd og 449, og som erstatning for utgifter til forebyggende tiltak etter sjøl § 191 annet ledd 

bokstav b. Begge regelsett gir etter omstendighetene en adgang for bergeren til å kreve 

kompensasjon for det arbeidet han har utført.  

                                                 
118 Selvig i ND 1981 s. XI. (En ”back to back” løsning). 
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En forutsetning for spørsmålet er som nevnt ovenfor i punkt 3.6.5 at bergeren i relasjon til 

vedkommende tiltak både har berget skip eller last, eller forsøkt dette, og har hatt som 

formål å avverge eller begrense forurensningsskade.  

4.1.2 Harmonisering av kravene 

En måte å formulere problemstillingen på er om lovtekstene må fortolkes slik at 

kompensasjon fra det ene regelsett medfører en tilsvarende reduksjon av kravet etter det 

annet regelsett.119 Spørsmålet er dermed om det kan sies å foreligge ”utgifter...eller tap” 

etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b, dersom en berger allerede har mottatt bergelønn eller 

særlig vederlag. 

 

På den ene side kan det grunnleggende erstatningsrettslige prinsippet om at en skadelidt 

ikke skal få dekning to ganger for sitt krav anføres som grunnlag for at avkortning skal 

finne sted. På den annen side er verken bergelønn eller særlig vederlag noen erstatning i 

tradisjonell forstand, men en særegen sjørettslig kompensasjon som atskiller seg fra 

erstatningsretten blant annet ved at det ikke oppstilles noe krav om ansvarsgrunnlag etter 

bergingsreglene. Dette kan tale for at det erstatningsrettslige prinsippet ikke kan anvendes 

på problemstillingen. Således har det blitt fremholdt i utenlandsk juridisk teori120at 

kompensasjonen etter de to regelsettene er av ”ulik natur”. Bergingsreglene følger av en 

privatrettslig konvensjon, med et særlig formål om å holde bergeren skadesløs, mens 

oljelastansvarsreglene har sitt utspring i en offentligrettslig konvensjon som har til formål å 

godtgjøre utførte tjenester for å forebygge eller avverge forurensning.  

 
                                                 
119 Ettersom det kun er det kvantitative som er ulikt står man overfor det som i rettskildelæren blir betegnet 

som ”likeartede rettsfølger som utløses av samme faktum”. Problemstillingen blir i rettskildelæren formulert 

som om rettsfølgene skal ”kumuleres, avkortes eller konsumeres?” På noen rettsområder er problemstillinger 

av denne art uttrykkelig harmonisert i loven, blant annet på trygderettens område, se for eksempel 

folketrygdloven § 12-17 om avkorting av tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon for ytelser fra 

arbeidsgiver. Se Eckhoff (2005) s. 338. 
120 Vincenzini (1992) s. 173. 
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På denne bakgrunn skulle altså ikke krav gjort gjeldende etter begge regelsett innebære 

noen duplikasjon av det samme kravet. På den annen side tjener begge konvensjoner et 

formål om å avverge forurensning, uavhengig av deres eksklusive virkeområder. Ettersom 

kompensasjonen som ytes etter begge regelsettene blant annet baseres på de utgifter som er 

pådratt i forbindelse med arbeid om å avverge miljøskade, taler dette for at man kan 

anlegge det erstatningsrettslige prinsippet på problemstillingen, og at kompensasjon etter 

det ene regelsett medfører avkortning fra det andre.  

 

Spørsmålet var oppe til vurdering under behandlingen av utkastet til bergingskonvensjonen 

av 1989.121 Den tyske delegasjonen var av den oppfatning at en berger ikke skulle ha krav 

på kompensasjon etter bergingskonvensjonen dersom han hadde fått kompensasjon etter 

andre konvensjoner, eksempelvis den daværende ansvarskonvensjonen av 1969 eller 

fondskonvensjonen av 1971. CMI sluttet seg til delegasjonens syn og la uttrykkelig til 

grunn at det ikke skulle gis adgang til ”double recovery”. Denne oppfatning har også fått 

tilslutning i dansk teori.122  

 

Som nevnt ovenfor i punkt 3.6.5 ivaretas hensynet til å oppnå ensartet rettsanvendelse 

dersom konvensjonsforfatternes syn tillegges vekt. At spørsmålet uttrykkelig ble vurdert 

taler også med styrke for at løsningen må bli i tråd med deres forutsetninger. En slik 

løsning harmonerer også best med prinsippet om at en skadelidt ikke skal kunne få dekning 

to ganger for sitt krav.  

 

Konklusjonen må være at bergeren ikke kan kreve både bergelønn eller særlig vederlag og 

erstatning for utgifter til forebyggende tiltak dersom dette fører til at han får dekning to 

ganger for de samme utgiftene.  

 

Dette vil imidlertid ikke utelukke at bergeren kan gjøre krav gjeldende etter begge 

regelsett. Eksempelvis kan utgiftene kreves dekket etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b, 
                                                 
121 The Travaux Préparatoires of the Convention on Salvage 1989, Document LEG 54/7 punktene 49-50.  
122 Nielsen og Rasmussen (1988) s. 394. 
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mens kompensasjon for det bergedes verdi, jf sjøl § 446 bokstav a, kan kreves etter 

bergingsreglene. 

4.2 Forsikringsspørsmål 

4.2.1 Innledning 

Som vist ovenfor i punkt 3.6 og 3.7 kan utgifter som relaterer seg til bergingsoperasjoner 

etter omstendighetene kreves erstattet som utgifter til forebyggende tiltak etter 

oljelastansvarsreglene. Dersom en ser bort fra de utgiftene som eventuelt vil bli belastet 

oljeansvarsfondet, vil det i siste rekke være de impliserte kasko-, vare- og 

ansvarsassurandørene som vil bli påvirket av at utgifter som normalt kompenseres etter 

bergingsreglene blir dekket etter oljelastansvarsreglene.123 Jeg vil derfor i korthet påpeke 

enkelte forsikringsrettslige problemstillinger som kan oppstå som følge av at regelsettene 

overlapper hverandre. 

 

Skipseieren vil normalt ha kaskoforsikret skipet og er forpliktet til å ha en ansvarsforsikring 

for å dekke eventuelt ansvar etter sjøl § 197 første ledd. I en ulykkessituasjon vil 

kaskoassurandøren dekke skipseierens eventuelle ansvar for bergelønn etter  

sjøl § 445 jf § 446, jf eksempelvis Norsk sjøforsikringsplan av 1996, versjon 2007 § 4-7. 

Ansvarsassurandøren vil imidlertid dekke skipseierens eventuelle ansvar for særlig 

vederlag og det ansvaret han kan pådra seg etter oljelastansvarsreglene, jf eksempelvis 

Gard Lover og forsikringsvilkår av 2007, henholdsvis regel 42 og 38.124 Overlappen 

mellom de to regelsettene kan imidlertid medføre at utgifter som hører under den ene 

assurandørens dekningsområde vil bli dekket av den andre assurandøren. På hvilken måte 

dette kan skje og hvilke implikasjoner dette kan ha vil jeg i grove trekk omtale i det 

følgende. 

                                                 
123 Selvig i ND 1981 s. X og XII. 
124 Denne fordelingen av kostnadene mellom assurandørene er i samsvar med den såkalte Funding Agreement 

av 1990, jf de la Rue og Anderson s. 573. 
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4.2.2 Ansvarsassurandørens adgang til å gjøre krav gjeldende mot 

kaskoassurandøren 

Ovenfor i punkt 3.6 og 3.7 er det lagt til grunn at hele bergelønnen aldri vil kunne anses for 

å være en utgift til forebyggende tiltak, idet den kompenserer for forhold som ikke er 

dekningsberettiget etter definisjonen i sjøl § 191 annet ledd bokstav b. Regelsettene er 

imidlertid delvis overlappende idet bergelønnen skal ta hensyn til bergernes dyktighet og 

innsats for å forhindre miljøskade samt hvilke utgifter og tap bergerne er påført, jf  

sjøl § 446 bokstav c og f. Tilsvarende utgifter er også i en viss utstrekning 

dekningsberettiget etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b. Hvis bergeren i et tilfelle har krav 

på vanlig bergelønn, men av ulike årsaker velger å kreve erstatning for sine utgifter etter 

oljelastansvarsreglene, vil dette følgelig kunne medføre at ansvarsassurandøren blir belastet 

utgifter som kaskoassurandøren i forhold til skipseieren skulle være forpliktet til å dekke. 

Den samme situasjon kan oppstå dersom skipseieren melder deler av utbetalt bergelønn i 

begrensningsfondet.  

 

Problemstillingen som oppstår er hvorvidt ansvarsassurandøren må finne seg i å dekke 

disse kostnadene, eller om han har bør ha adgang til å kreve hele eller deler av kostnadene 

av kaskoassurandøren, som er den egentlig ansvarlige for hele bergelønnen. Rettsforholdet 

mellom skipseieren og hans forsikringsselskaper reguleres i utgangspunktet av 

vedkommende forsikringspolise. Etter Gards Lover og forsikringsvilkår regel 71 nr. 1 

dekkes ikke ”ansvar, tap, omkostninger eller utgifter som er dekket under Skipets 

Kaskopolise.” Dette kan tale for at ansvarsassurandøren bør kunne tre inn i skipseierens 

sted og gjøre krav gjeldende overfor kaskoassurandøren i samme utstrekning som 

skipseieren. 

4.2.2.1 Fordelingen 

Utgifter til avverging eller begrensnings av oljesøl dekkes som vist over også av 

ansvarsassurandøren. Ettersom de samme utgifter dermed dekkes av begge assurandører 
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tilsier dette at ikke hele utgiften bør belastes kaskoassurandøren. Det bør derfor foretas en 

skjønnsmessig fordeling mellom assurandørene under hensyntaken til rimelighet.125 

4.2.3 Kaskoassurandørens adgang til å gjøre krav gjeldende mot 

ansvarsassurandøren 

Dersom bergeren i et tilfelle har blitt tilkjent bergelønn og denne har blitt fastsatt på 

bakgrunn av hans utgifter og dyktighet for å avverge miljøskade, reiser det motsatte 

spørsmål seg. Spørsmålet blir da om kaskoassurandøren kan kreve denne delen av 

bergelønnen tilbake av ansvarsassurandøren, på bakgrunn av at ansvarsassurandøren som 

vist ovenfor også dekker slikt tap. Etter Norsk Sjøforsikringsplan § 4-12 annet ledd fremgår 

det at kaskoassurandøren bare svarer for en forholdsmessig del dersom omkostninger er 

pådratt ved tiltak som angår flere interesser. I kommentarutgaven til bestemmelsen fremgår 

det at dersom tiltak for å minimere tap er dekket av en annen forsikringsgiver, skal 

kaskoassurandøren med grunnlag i subrogasjon kunne tre inn i skipseierens krav overfor 

den annen forsikringsgiver, jf § 5-13.126 

4.2.3.1 Fordelingen 

Dersom bergeren har krav på bergelønn vil deler av utgiftene også ha blitt pådratt med det 

formål å berge skip eller last. Dette tilsier at kaskoassurandøren bare vil kunne gjøre krav 

gjeldende i forhold til utgiftene som relaterer seg til avverging eller begrensning av 

forurensningsskade og som dermed kunne bli krevd erstattet som utgifter til forebyggende 

tiltak etter sjøl § 191 annet ledd bokstav b. Også her bør det kunne foretas en fordeling 

mellom assurandørene ettersom begge i prinsippet kan bli ansvarlig for utgifter som 

relaterer seg til avverging eller begrensning av forurensningsskade. 

 

 

 

 

                                                 
125 Selvig i ND 1981 s. XII og ND 1978 s. 139 (Stolt Condor). 
126 Bull og Wilhelmsen (1999) s. 160. 
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