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1 Innledning 
 
1.1 Oppgavens tema og problemstilling 
 
Miljøet står i dag ovenfor en rekke utfordringer som følge av klimaendringer, tap av biologisk 
mangfold og spredning av miljøgifter.1 Menneskelige aktiviteter utfordrer naturens tålegrense, og 
som følge av dette har det vokst frem en rekke konvensjoner som er knyttet til vern av miljøet og 
bærekraftig bruk naturressurser.  
 
Ett virkemiddel i dette henseende, er å pålegge skadevolder erstatningsrettslig ansvar for miljøska-
der. I rettslig sammenheng reiser det sjeldent spørsmål om hvilket lands erstatningsregler som skal 
behandle et miljøskadekrav der handlingen foretas og skadevirkningen inntrer innenfor samme ju-
risdiksjon.  
 
Forurensning respekterer imidlertid ikke landegrenser.2 Det betyr at selv om den skadevoldende 
begivenhet finner sted i en stat, så kan virkningene inntreffe også i andre stater. En påfølgende er-
statningssak vil i slike tilfeller ha tilknytning til to eller flere stater, og da er det avgjørende å finne 
ut hvilket lands rett som skal anvendes for å avgjøre det aktuelle kravet.3 Svaret på dette finner man 
i den internasjonale privatretten. Den internasjonale privatretten oppstiller regler om lovvalg, juris-
diksjon og anerkjennelse av sivile dommer på det privatrettslige området når et rettsforhold har in-
ternasjonal karakter.4 
 
Temaet og problemstillingen for denne avhandlingen er å undersøke hvilke lovvalgsregler vi har 
ved erstatning for miljøskader etter norsk rett. Lovvalgsregler har til formål å peke ut hvilket lands 
rettsregler som skal anvendes når konflikten har tilknytning til mer enn en stat. Som oppgaven vil 
vise, er det sentrale spørsmålet ved grenseoverskridende forurensning om erstatningskravet skal 
løses etter rettsreglene på det stedet der den skadevoldende handling finner sted eller der skaden 
oppstår.5  
 
Utfallet av lovvalget vil ha betydning dersom den skadevoldende handling er erstatningsbetingende 
i et land, men ikke i et annet. Videre vil lovvalget ha betydning dersom erstatningsutmålingen er 
ulik fra land til land. I siste konsekvens betyr dette at lovvalgsreglene har innvirkning på det reelle 
beskyttelsesnivået for miljøet.  
                                                
1  Miljøstatus (2007) s 2 
2  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 24 
3  Heimdal (2013) s. 216-235 
4  Cordero-Moss (2009) s. 67  
5  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 25 
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1.2 Avgrensning 
 
Denne avhandlingen tar for seg lovvalgsreglene som gjelder i norsk rett for miljøskadekrav. For 
praktiske formål betyr det at det forutsettes at norske domstoler har jurisdiksjon til å behandle det 
aktuelle kravet. Spørsmålet om jurisdiksjon vil derfor i utgangspunktet falle utenfor oppgavens te-
ma. Det er imidlertid vanskelig å skrive om lovvalg uten til en viss grad behandle verneting fordi 
begge temaene er en del av den internasjonale privatretten, og således tett sammenknyttet. Av den 
grunn, kan det være aktuelt å se hen til vernetingsreglene ved tolkninger og forståelse av lovvalgs-
reglene.  
 
Videre avgrenses oppgaven mot å behandle de materielle reglene for erstatning. Det vil imidlertid 
knyttes noen kommentarer til dette i den grad det er nødvendig for fremstillingen. Til slutt avgren-
ses oppgaven mot å behandle såkalte strødelikter, altså når skaden er forårsaket i en stat, men skade-
følgen inntrer i to eller flere andre stater.6 Det siste betyr at jeg ikke vil behandle potensiell konflikt 
mellom anvendelse av retten i hver av de to statene hvor skade har oppstått. 
 
1.3 Veien videre 
 
I kapittel 2 skal det gjøres rede for hvilke rettskilder som er relevante ved løsningen av lovvalgs-
spørsmål. Som vi skal se, er rettskildebildet i den internasjonale privatretten litt annerledes enn i 
norsk rett generelt. I kapittel 3-4 gis det et kort innblikk i noen utgangspunkter for lovvalg ved er-
statningskrav. 
 
Kapittel 5-7 omhandler de ulike bestemmelsene i det norske lovverket som er relevante for lovval-
get for forurensningsskader. Disse bestemmelsene vil bli drøftet opp mot de felles-europeiske løs-
ningene for lovvalg. For miljøskader som skyldes forurensning, utgjør forurensningsloven kapittel 8 
det generelle regelverket.7 Ved noen særskilte kilder til forurensning, må man imidlertid finne løs-
ningen på lovvalgsspørsmålet utenfor forurensningsloven. For forurensningsskader som har sin år-
sak i petroleumsvirksomhet, gjelder petroleumslovens kapittel 7.8 For forurensningsskader som har 
sin årsak i skipsfart, gjelder sjøloven kapittel 10.9  
 
I kapittel 8 går jeg gjennom de felles-europeiske reglene isolert. Spørsmålet her er om disse reglene 
kan dekke skader som faller utenfor de norske lovenes virkeområder.  
 
                                                
6  Heimdal (2009) s. 4 
7  Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven) 
8  Lov om petroleumsvirksomhet av 29. november 1996 nr. 72 (petroleumsloven) 
9  Lov om sjøfarten av 24. juni 1994 nr. 39 (sjøloven) 
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I kapittel 9-11 vil det foretas noen samlede vurderinger av enkelte problemstillinger som gjelder ved 
lovvalg. Kapittel 9 behandler handlingsstedets retts relevans, kapittel 10 behandler relevansen av 
partenes eget lovvalg, og kapittel 11 tar for seg ordre public-forbeholdet.   
 
I kapittel 12, vil jeg avslutte avhandlingen med noen oppsummerende betraktninger.  
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2 Rettskildebildet 
 
Den internasjonale privatretten er i utgangspunktet en del av hvert lands interne rett.10 Når en norsk 
domstol står overfor et lovvalgsspørsmål, må den dermed anvende norsk juridisk metode.  
 
Det følger av norsk tradisjonell metodelære at man ved løsningen av et rettslig problem skal ta i 
bruk relevante rettskildefaktorer og tolke og avveie disse mot hverandre. Av relevante rettskilder 
har vi blant annet loven, forarbeider, rettspraksis, forvaltningspraksis, sedvane, reelle hensyn, juri-
disk teori, samt folkerettslige regler.11  
 
I norsk internasjonal privatrett finnes det imidlertid få relevante rettskilder blant de tradisjonelle 
«tunge» rettskildene. Det finnes lite og fragmentert lovgivning, og relativt lite rettspraksis.12 Det 
betyr at man i større grad enn ellers vil måtte se hen til løsninger i utenlandsk rett, og i denne sam-
menheng særlig den felles-europeiske internasjonale privatretten. Det betyr også at reelle hensyn 
kan få større vekt enn det som er vanlig. Blant viktige reelle hensyn i internasjonal privatrett, frem-
heves harmonisering av reglene og partenes mulighet til å forutberegne sin rettslige posisjon som 
sentrale i både juridisk teori og rettspraksis.13 
 
Den felles-europeiske internasjonale privatretten består i dag av en rekke direktiver og forordninger 
som tar sikte på å harmonisere medlemsstatenes lovvalgs- og vernetingsregler. Sentralt for denne 
avhandlingen er Roma II-forordningen som kodifiserer reglene om lovvalg ved erstatning utenfor 
kontrakt.14  
 
Selv om Norge ikke tar del i EUs justissamarbeid, har Høyesterett de siste årene sett hen til de fel-
les-europeiske forordningene ved flere anledninger.15 Om forholdet til Roma II-forordningen, kom 
den første viktige uttalelsen i den såkalte «bokhandlerdommen»,16 som omhandlet spørsmål vedrø-
rende lovvalg ved erstatning for personkrenkende ytringer. I bokhandlerdommen sier førstvoterende 
først at Norge ikke er bundet av EUs forordninger, før hun uttaler at «(i) den utstrekning vi ikke har 
avvikende lovregulering, taler imidlertid hensynet til rettsenhet for at vi ved avgjørelse av retts-
valgsspørsmål legger vekt på den løsning EU-landene har valgt.»17 

                                                
10  Cordes (2010) s. 31 
11  Eckhoff (2001) s. 23 
12  Cordes (2010) s. 23 
13  Cordero-Moss (2013) s. 20 
14  Nr. 864/2007 
15  Se for eksempel Rt. 2000 s. 654, Rt. 2006 s. 1008, Rt. 2009 s. 1537 
16  Rt. 2009 s. 1537 
17  Rt. 2009 s. 1537 (34)   
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I den etterfølgende krigsforbryterdommen18 og sist i Eimskipdommen19 gjentar Høyesterett bok-
handlerdommens uttalelser om forholdet til EUs lovvalgsregler, noe som taler for at Høyesterett er 
samlet i sitt syn.  
 
Frantzen fremhever at Høyesterett hverken i bokhandlerdommen eller krigsforbryterdommen anvender de felles-
europeiske lovvalgsreglene i Roma II-forordningen, til tross for at de kommer med uttalelser om at man bør legge vekt 
på EUs løsninger.20 I Ryan Air-saken som var berammet til midten av september i år var det ventet at Høyesterett ende-
lig skulle få anvende Roma-reglene, og ikke bare oppstille dem som et utgangspunkt. Saken ble imidlertid trukket av 
Ryan Air etter at virksomheten på Rygge flyplass ble bestemt å skulle opphøre. 

 
Høyesterett viser gjennom de siste års praksis en klar tendens til å gå bort fra «den individualiseren-
de metode» som tidligere ble anvendt i stor grad.21 Den individualiserende metode ble utviklet på 
bakgrunn av Høyesteretts uttalelser i Irma-Mignon dommen fra 1923,22  og går ut på å foreta en 
konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte sak og se hvilket lands rett saken etter en total-
vurdering har nærmest tilknytning til.23  
 
Fordelen med at Høyesterett nå legger større vekt på de felles-europeiske løsningene, er at EUs di-
rektiver og forordninger oppstiller faste og nøytrale tilknytningspunkter for lovvalget. Nøytrale til-
knytningspunkter bidrar til økt forutberegnelighet for sakens parter, noe som igjen fører til prosess-
økonomiske besparelser.  
 
Det er gode grunner til at Høyesterett har en kontinental tilnærming til løsningen av lovvalgsspørs-
målene. Historisk har Norge gjennom det nordiske lovsamarbeid hatt lang tradisjon for å ha harmo-
niserte rettsregler med våre naboland i Norden.24 Både Sverige og Finland deltar fullt ut i EUs jus-
tissamarbeid, og selv om Danmark ikke tar del dette samarbeidet, ønsker Danmark av harmonise-
ringshensyn å bli omfattet av forordningene.25 Samlet viser dette at hele Norden med unntak av 
Norge anvender de felles-europeiske lovvalgsreglene.   
 

                                                
18  Rt. 2011 s. 531 (46) 
19  HR 2016-1251-A (27) 
20  Frantzen (2014) s. 502-505 
21  På bakgrunn av Høyesteretts uttalelser i krigsforbryterdommen mener Frantzen at den individualiserende metode 

fortsatt er høyst levende i norsk rett, se Frantzen (2014) s. 502-505 
22  Rt. 1923 II s. 58 
23 Cordero-Moss (2013) s. 87 
24  Eckhoff (2001) s. 286 
25  Cordero-Moss (2009) s. 70 
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Deler av den felles-europeiske internasjonale privatretten er dessuten implementert i norsk rett. Det-
te er gjort dels som følge av EØS-avtalen,26 og dels gjennom inngåelse av Luganokonvensjonen.27  
 
Luganokonvensjonen implementerer EUs tidligere jurisdiksjonsregler i Brussel I-forordningen.28 
Gjennom tilleggsprotokoll 2 til Luganokonvensjonen har Norge inngått en folkerettslig forpliktelse 
om å tolke Luganokonvensjonen autonomt med Brussel I-forordningen.29 Denne forpliktelsen leg-
ges det stor vekt på i Høyesteretts praksis.30 Fra 2015 ble imidlertid Brussel I-forordningen erstattet 
av Brussel I (bis) forordningen,31 noe som gjør det nødvendig å revidere Luganokonvensjonen for å 
opprettholde likt regelverk både i EU og i Lugano-området.32  
 
Et annet moment som gjør det naturlig at Høyesterett ser hen til EUs lovvalgsregler, er at Norge ved 
autonom fortolkning av Luganokonvensjonen, indirekte tolker Luganokonvensjonen autonomt med 
de øvrige felles-europeiske forordningene. Internt i EU arbeides det nemlig for at de internasjonal 
privatrettslige forordningene skal være harmoniserte, noe som innebærer at juridiske begreper skal 
tillegges samme betydning og tolkes likt selv om de står i ulike forordninger og direktiver.33 Der-
som EU-domstolen avgir uttalelser i forbindelse med tolkningen av et begrep i Roma II-
forordningen som også finnes i Brussel I-forordningen, vil domstolens tolkningsuttalelse være bin-
dende for begge forordningene, ikke bare Roma II-forordningen.  
 
På bakgrunn av dette fremstår det som tilfeldig at Norge har implementert noen av EUs internasjo-
nal privatrettslige regler, men ikke andre. Den manglende harmoniseringen kan synes noe avhjulpet 
ved Høyesteretts regel om å se hen til de felles-europeiske løsningene i den grad norsk rett ikke har 
avvikende lovregulering.  

                                                
26  Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet 

(EØS) av 27. november 1992 nr. 109  
27  Luganokonvensjonen om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle 

saker, vedtatt i Lugano 30. oktober 2007 
28  Nr. 44/2001 
29  Cordero-Moss (2013) s. 31 
30  Se blant annet Rt 2011 s. 1521 (21) og Rt. 2012 s. 1951 (35)  
31  Nr. 1215/2012 
32  Cordero-Moss (2016) s. 1-2  
33  Se Roma II fortale pkt 7 og Roma I pkt 7. 
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3 Noen generelle utgangspunkter ved lovvalg for erstatningskrav  
 
3.1 Hovedregelen  
 
Hovedregelen i norsk internasjonal privatrett er at alle erstatningsrettslige spørsmål skal avgjøres 
etter retten i det landet hvor skaden har skjedd (lex loci delicti).34 I norsk rett finnes det ingen lov-
givning som på generelt grunnlag kodifiserer lex loci delicti-regelen. Det rettslige grunnlaget for 
regelen er sedvanerett utviklet gjennom teori og rettspraksis.35 Skadestedets rett som lovvalgsregel 
er bekreftet i flere høyesterettsavgjørelser,36 samt en enstemmig litteratur.37 
 
Lex loci delicti er også hovedregelen i Roma II art. 4 nr. 1 som lyder:  
 

Artikel 4 
Almindelig regel 

1. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvendes på en forpligtelse uden for kontrakt, 
der udspringer af en skadevoldende handling, loven i det land, hvor skaden indtræder, uanset i hvilket 
land den skadevoldende begivenhed fandt sted, og uanset i hvilket land eller hvilke lande de indirekte 
følger af denne begivenhed indtræder. 

 
I krigsforbryterdommen, som gjaldt lovvalg ved erstatningsansvar for krigsforbrytelser, uttaler 
førstvoterende følgende om hensynet bak skadestedets rett som lovvalgsregel:  
 

«Skadestedets rett som lovvalgsregel i saker om erstatning utenfor kontrakt, er utviklet på bakgrunn 
av flere hensyn. Mest fremtredende er hensynet til rimelighet og behovet potensielle skadevoldere har 
for størst mulig forutberegnelighet omkring sitt mulige ansvar, særlig med tanke på ansvarsforebyg-
ging og ansvarspulverisering gjennom forsikring osv. Dette oppnås best ved at rettsvalget er skadeste-
dets rett.»38 

 

Skadestedets rett fungerer som et fast tilknytningskriterium for lovvalget, og bidrar til å fremme 
forutberegnelighet for partene.  
 
Virkningen av lex loci delicti-regelen, er at de materielle rettsreglene på skadestedet skal anvendes. 
Det betyr at spørsmål om blant annet ansvarsgrunnlag, erstatningsbeløpets størrelse og årsakssam-
menheng skal løses etter skadestedets rett.39 På deliktrettens område er det i følge Cordero-Moss 

                                                
34  Cordes (2010) s. 422 
35  Cordes (2010) s. 422 
36  Se Rt. 1923 II s. 59, Rt 2009 s. 1537 (33), Rt. 2011 s. 531 (29)  
37  Se for eksempel Cordes (2010) s. 422, Cordero-Moss (2013) s. 327, Gaarder (1993) s. 127 
38  Rt. 2011 s. 531 (31)  
39  Cordes (2010) s. 422 
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«(…) alminnelig anerkjent at lovvalgsregler kun utpeker den materielle retten og ikke også lov-
valgsreglene.»40 Det gjør at man unngår såkalt renvoi, som betyr at den utpekte bakgrunnsrettens 
lovvalgsregler viser tilbake til reglene i domstolsstaten, eller videre til en tredje stats regler.41  
 
3.2 Særlig om distansedelikter 
 
Når skadestedets rett skal anvendes som bakgrunnsrett, vil det i noen situasjoner være nødvendig å 
tolke hva som nærmere ligger i begrepet «skadested». Dette er særlig aktuelt ved såkalte distanse-
delikter. Distansedelikter betegner de situasjonene hvor skaden voldes i ett land, mens skadevirk-
ningene manifesterer seg i ett annet land.42 Som det ble gjort rede for innledningsvis, innebærer 
forurensningens karakter at distansedelikter kan være særlig aktuelt ved miljøskader. 
 
Hvorvidt handlingsstedet eller virkningsstedet skal anses som skadested er ikke endelig avklart i 
norsk rett.43 I bokhandlerdommen tok ikke Høyesterett stilling til spørsmålet, men nøyde seg med å 
vise til løsningen i Roma II art. 4 nr. 1.44  I fortalen til Roma II fremgår det av pkt. 17 at skadestedet 
skal anses som det stedet «(…) hvor skaden er indtrådt, uanset i hvilket land eller hvilke lande de 
indirekte følger vil kunne indtræde.» Skadestedet skal således forstås som stedet der den direkte 
skaden er inntrådt, eller med andre ord: virkningsstedet. 
 
At virkningsstedets rett skal anvendes etter Roma II art. 4 synes å være basert på et ønske om forut-
sigbarhet og å beskytte den mest utsatte, altså skadelidte.45 Skadelidte har etter Roma II art. 4 som 
utgangspunkt ingen anledning til å velge handlingsstedets rett. Som vi snart kommer til, gjøres det 
imidlertid noen unntak fra dette.  
 
 
  

                                                
40  Cordero-Moss (2013) s. 106 
41  Cordero-Moss (2013) s. 17 
42  Heimdal (2009) s. 19 
43  Cordero-Moss (2013) s. 341 
44  Rt. 2009 s. 1537 (33) 
45  For begrunnelse, se Roma II fortalebetraktning pkt. 16 
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4 Lovvalgsregler ved miljøskadekrav spesielt   
 
I den felles-europeiske internasjonale privatretten finnes det en egen lovvalgsregel for krav som 
springer ut av miljøskader. Denne fremgår av Roma II art. 7:  
 

Artikel 7 
Miljøskader 

På en forpligtelse uden for kontrakt, der udspringer af miljøskader eller skader påført personer eller ting 
som følge af sådanne skader, anvendes den lov, der udpeges efter artikel 4, stk. 1, medmindre den er-
statningssøgende vælger at støtte sit krav på loven i det land, hvor den skadevoldende begivenhed fandt 
sted. 

 
Bestemmelsen oppstiller to tilknytningsfaktorer for lovvalget: Dersom det foreligger en miljøskade 
kan skadelidte enten anvende skadestedets rett etter art. 4 (1), eller så kan skadelidte velge å anven-
de handlingsstedets rett.  
 
I norsk rett finnes det ingen tilsvarende generell lovvalgsregel for krav som springer ut av miljøska-
der. Det som i utgangspunktet fremstår som et tradisjonelt lovvalgsspørsmål, må i norsk rett finne 
sin løsning i en kombinasjon av de ulike reglenes saklige og stedlige anvendelsesområde. Med 
andre ord må man foreta en analyse av hvilke typer skade som dekkes av erstatningsreglene, og i 
hvilke områder erstatningsreglene får anvendelse.  
 
I blant oppstår spørsmål hvorvidt en regel om en lovs stedlige virkeområde kan tolkes som en lovvalgsregel. Tradisjo-
nelt er slike lovvalgsregler – om det er det de er – kalt «ensidige kollisjonsregler». En ensidig kollisjonsregel angir kun 
når man skal anvende retten i domstolslandet, men ikke hva om skjer dersom domstollandets bakgrunnsrett ikke finner 
anvendelse.46 Motsetningen er «allsidige kollisjonsregler», som innebærer at det sentrale for lovvalget er tilknytnings-
faktoren.47 Spørsmålet om skipsarbeidsloven § 1-2 var en ensidig kollisjonsregel, eller om den bare anga lovens virke-
område, var nylig oppe for Høyesterett i den såkalte «Eimskip-saken». Hvis § 1-2 kun regulerte lovens virkeområde, 
måtte lovvalgsspørsmålet løses ved å se hen til de felles-europeiske lovvalgsreglene i Roma I-forordningen. Etter å ha 
tolket lovens forarbeider og forskrifter kom Høyesterett til at § 1-2 var en lovvalgsregel.  

 
I den følgende fremstillingen er det dermed nødvendig å trekke et skille mellom vanlig subsumsjon; 
hvorvidt det er forurensningsloven, petroleumsloven eller sjøloven som gjelder saklig sett, og kolli-
sjonsrettslig/internasjonal-privatrettslig lovvalg; hvorvidt det er norsk eller utenlandsk rett som 
gjelder. I tillegg må det gjøres rede for hvilke lovvalgsregler som gjelder for de skadetilfellene som 
eventuelt faller utenfor de særlige reguleringene som finnes i norsk lovgivning.    

                                                
46  Cordero-Moss (2000) s. 147 
47  Cordero-Moss (2000) s. 147 og Gaarder (1993) s. 37 
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5 Miljøskader forårsaket av forurensning  
 
5.1 Innledning 
 
Forurensning en viktig årsak til de skader som oppstår på miljøet. Som følge av at forurensning ikke 
kjenner nasjonale landegrenser, kan forurensning spres til store geografiske områder, og på den 
måten ha et stort skadepotensiale.48 Ett av de mest kjente eksemplene på grenseoverskridende for-
urensning er Tsjernobylulykken i 1986, hvor radioaktivt støv ble ført gjennom atmosfæren og ødela 
plante- og dyreliv i flere stater. I Norge ser man i dag at miljøgifter tilføres norsk natur med luft- og 
havstrømmer fra andre land, og at dette i flere tilfeller er en større kilde til forurensning enn våre 
egne utslipp.49  
 
Forurensning forårsaker imidlertid ikke bare skader på miljøet, men kan også gjøre skade på men-
nesker, deres særretter og formuesgjenstander.  
 
Den som volder slik forurensningsskade, kan i norsk rett holdes objektivt ansvarlig etter forurens-
ningsloven kapittel 8.50 I forarbeidene uttales følgende om erstatningsansvar som virkemiddel:  
 

«Erstatningsansvar bygger tradisjonelt på hensynet til prevensjon og reparasjon. Frykten for ansvar 
antas m.a.o. å virke skjerpende for den potensielle skadevolder og bidra til å forebygge eller hindre 
at skadesituasjoner overhodet oppstår. Dersom skade likevel inntrer, er det nødvendig å sikre at den 
skadelidte holdes skadesløs gjennom gjenoppretting og reparasjon. Prevensjons- og reparasjonshen-

syn må således stå like sentralt ved forurensningsskader som ved andre skadetyper.» 51 
 

Skadevolders objektive ansvar er således basert på hensynet til prevensjon og reparasjon.52 I forar-
beidene er det videre antatt at kapittel 8 vil bidra til å lette skadelidtes stilling, samt muliggjøre et 
enklere og raskere erstatningsoppgjør for sakens parter.53 
 
Som det ble nevnt i kapittel 4, finnes det ingen generell lovvalgsregel for miljøskadekrav i norsk 
rett. Det betyr at hvis et miljøskadekrav anlegges for norske domstoler, så kan ikke domstolen av-
gjøre lovvalget før den også har analysert om skaden dekkes av forurensningsloven § 53. Dersom 
det aktuelle kravet er relatert til en forurensningsskade etter § 53, må domstolen gå videre til å un-
dersøke hvorvidt lovens stedlige virkeområde og lovvalg fører til at erstatningsreglene i kapittel 8 
                                                
48  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 24 
49  Miljøstatus (2007) s. 3 
50  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 104 
51  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 16 
52  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 16 
53  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 5 
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kan anvendes. Hvis det ikke er snakk om en forurensningsskade etter § 53, må lovvalget løses etter 
andre lovvalgsregler.  
 
I det følgende skal det derfor først foretas en vurdering av hvilke typer skader som faller inn under 
forurensningsloven § 53, før spørsmål om lovvalg blir behandlet i kapittel 5.3.  
 
5.2 Lovens saklige virkeområde 
 
Forurensningsloven § 53 har følgende ordlyd:  
 

§ 53. (saklig virkeområde) 
 

Kapitlet her gjelder plikten til å betale erstatning for forurensningsskade, for så vidt ansvarsspørsmålet ik-
ke er særskilt regulert i annen lovgivning eller kontrakt. 

 
Med forurensningsskade menes skade, ulempe eller tap forårsaket av forurensning (jf. § 6). 

Uansett hva som er bestemt i medhold av § 6, regnes som forurensning her også lys eller annen 
stråling som er eller kan være til skade, tap eller ulempe for miljøet.  

 
Bestemmelsene i kapitlet gjelder tilsvarende for skade, ulempe eller tap forårsaket av avfall 

(jf. § 27) 
 
Uavhengig av bestemmelsene i eller i medhold av § 5 gjelder kapitlet her også forurensning 

og avfall fra faste transportanlegg og fra det enkelte transportmiddel, jf. § 5 fjerde ledd.  
 
Forurensningsloven § 53 viser at det, for å kunne bli holdt erstatningsrettslig ansvarlig for forurens-
ningsskade, må foreligge «skade, ulempe eller tap» forårsaket av «forurensning» eller «avfall». Jeg 
skal kort knytte noen kommentarer til disse vilkårene. 
 
5.2.1 Skaden, tapet eller ulempen må skyldes «forurensning» eller «avfall» 
 
Hva som menes med «forurensning», fremgår av § 53 (2) som viser til den alminnelige definisjonen 
i forurensningsloven § 6:  
 
 § 6 (hva som forstås med forurensning) 

Med forurensning forstås i denne lov: 

1) tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen,   

2) støy og rystelser,   

3) lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndigheten bestemmer,   

4) påvirkning av temperaturen  

som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet.  
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Som forurensning regnes også noe som kan føre til at tidligere forurensning blir til økt skade el-
ler ulempe, eller som sammen med miljøpåvirkning som nevnt i nummer 1 til 4, er eller kan bli til 
skade eller ulempe for miljøet.  

I § 6 (1) pkt. 1-4 opplistes hvilke typer påvirkningsmåter som dekkes av forurensningsbegrepet. I 
første rekke, er det ofte tilførsel av stoffer og gasser som nevnt i punkt 1 som forbindes med for-
urensning. Begrepet dekker imidlertid også påvirkning i form av støy, lys, ståling, osv.54 Av § 6 (2) 
fremgår det dessuten at forurensningsdefinisjonen omfatter miljøpåvirkning som ikke alene, men 
bare sammen med annen miljøpåvirkning, fører til skade eller ulempe.55  
 
Etter § 6 må forurensningen være til skade, tap eller ulempe for miljøet. Med «miljø» siktes det i 
første rekke til luft, vann og grunn.56 Begrepet vann inkluderer både vassdrag, grunnvann og sjø.57 
Miljøbegrepet er således svært vidt, og omfatter nesten alt vi omgir oss med.  
 
Det at forurensningen må være til «skade, tap eller ulempe» for miljøet, betyr at miljøet må påvirkes 
på en slik måte at det ikke kan brukes på samme måte som før.58 Påvirkningen må altså nå over en 
viss terskel, hvilket medfører at ikke enhver miljøpåvirkning omfattes av loven. 
 
Forurensningsloven § 53 oppstiller også ansvar for skade, tap eller ulempe forårsaket av «avfall», 
og viser til forurensningsloven § 27. «Avfall» skal i denne sammenheng forstås som kasserte eller 
overflødige gjenstander, enten gjenstanden er på land eller i vann.59 Av forarbeidene fremgår det 
skipsvrak og etterlatte petroleumsinstallasjoner ikke er omfattet av forurensningsansvaret for avfall 
etter kapittel 8.60  
 
I Norske farvann er det registrert ca. 2300 skipsvrak over 100 brutto registertonn, som har gått ned i perioden 1914-
2005.61 Skipenes forurensningspotensiale er ofte knyttet til skipets last og bunkersoljebeholdning og miljørisikoen vil 
kunne variere alt ettersom hvor skipet befinner seg, hvor store mengder som lekker ut av skroget og hva slags stoffer det 
er snakk om.62 Selve skipet kan imidlertid også utgjøre en ulempe for miljøet. I juni 2016 ble det foreslått å gjennomfø-
re vrakfjerningskonvensjonens ansvarsregler i ny § 210 a i sjøloven.63 Vrakfjerningskonvensjonen64 trådte i kraft 14. 
april 2015,65 og pålegger registrerte eier et objektivt ansvar for kostander knyttet til å fjerne vraket.  

                                                
54  Begrepet «stråling» i § 6 inkluderer også stråling fra radioaktive stoffer og avfall, se F01.11.2010 nr. 1394. Dette 

gjelder også for erstatningsreglene i kapittel 8, jf. § 3 i forskriften.  
55  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 20 
56  Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 95 
57  Backer (2012) s. 317 
58  Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 95 
59  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 24 
60  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 105 
61  St.meld. nr. 14 (2004-2005) s. 30  
62  St.meld. nr. 14 (2004-2005) s. 31 
63  Samferdselsdepartementet (2016) s. 26 
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I forarbeidene fremgår det at utover erstatningsansvar for skader på miljøet, er skadevolder også 
ansvarlig for forurensning som skader person-, ting- eller formue.66 
 
5.2.2 Hva faller utenfor det saklige virkeområdet til forurensningsloven kapittel 8?  
 
Selv om forurensningsbegrepet er meget vidt, er det noen skadetilfeller som ikke er dekket av lo-
vens virkeområde.  
 
For det første vil ansvar for forurensningsskader som er regulert i «annen lovgivning» eller «kon-
trakt» falle utenfor kapittelets virkeområde, jf.§ 53 (1). Av annen lovgivning tenkes det spesielt på 
petroleumsloven og sjølovens regler.67 Med andre ord gjelder ikke kapittel 8 der særlovgivningen 
har egne bestemmelser for forurensningsansvar. Det er noe uklart hva som menes med at ansvars-
spørsmålet kan være særskilt regulert i «kontrakt».68 Bugge mener begrepet tar sikte på å regulere 
tilfeller hvor for eksempel kjøper og selger av en forurenset eiendom seg imellom avtaler hvem som 
skal stå ansvarlig for forurensningsskader.69  
 
For det annet fremheves det i forarbeidene at «vanlig skadeforvoldelse» ikke omfattes av kapittel 8. 
Følgende eksempel trekkes frem for å illustrere forskjellen:70  
 

«Den som f.eks. blir skadet ved direkte sprut av et kjemisk stoff, er ikke utsatt for en forurensning. Der-
som det samme stoff spres i luften og på den måten skader folk i nærliggende bebyggelse, står en der-
imot overfor en forurensning».  

 
Hvorvidt det at det i enkelte tilfelle er snakk om vanlig skadeforvoldelse eller en forurensningsska-
de, vil bero på skjønn.71  
 
Under begrepet «vanlig skadeforvoldelse», vil også miljøskader som er forårsaket av for eksempel 
tråling av havbunnen, avskoging, introduksjon av fremmede arter og overhøsting falle. For at det 
skal være snakk om forurensning, er det nemlig nødvendig at det skjer en forstyrrelse i en resipient 

                                                                                                                                                            
64  The Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks 
65  Den 1. november 2016 er konvensjonen ratifisert av 32 stater som til sammen utgjør 60,35% av verdenstonnasjo-

nen. Norge har per 16. november 2016 ikke ratifisert denne konvensjonen 
66  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 104 
67  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 106 
68  Wang (2015) s 213 
69  Bugge (2014) 
70  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 20 
71  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 20  
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(luft, vann eller grunn), som i sin tur føre til skade eller ulempe.72 Forstyrrelsen kan imidlertid bare 
være forårsaket av tilførsel av fast stoff, stråling, avfall osv.73 Det er derfor mange årsaker til miljø-
skader som ikke dekkes av forurensningsloven § 53.  For disse skadene, må lovvalget løses etter 
andre lovvalgsregler. 
 
5.3 Lovens stedlige virkeområde og lovvalg 
 
Dersom man kommer til at miljøskaden faller inn under det saklige virkeområdet til § 53, må det 
vurderes hvorvidt § 54 om stedlig virkeområde og lovvalg fører til at forurensningslovens erstat-
ningsregler kan anvendes på en internasjonal tvist. Forurensningsloven § 54 lyder:  
 

§ 54. (stedlig virkeområde og lovvalg) 
 

Bestemmelsene i kapitlet gjelder forurensningsskade som: 
a) inntrer i Norge eller Norges økonomiske sone 
b) inntrer utenfor områder som nevnt i bokstav (a), såfremt skaden er forårsaket av hending eller virk-

somhet på norsk sjø- eller landterritorium. 
 

Skader som ikke omfattes av virkeområdet etter første ledd, faller likevel inn under kapitlet i den ut-
strekning norsk erstatningsrett skal anvendes etter ellers gjeldende lovvalgsregler. 

 
Når det gjelder tiltak for å avverge eller begrense forurensningsskade, er det tilstrekkelig at skade kan 

inntre på et område som kapitlet omfatter. 
 

Skadelidte kan kreve at spørsmålet om erstatning for forurensningsskade skal avgjøres etter bestemmel-
sen i den stat hvor den forurensende handling eller virksomhet fant sted. 

 
Bestemmelsen har en generell utforming som en bestemmelse om virkeområde, men må på bak-
grunn av overskriften og forarbeidene tolkes som en lovvalgsregel.74 I det følgende skal jeg gå 
gjennom når forurensningslovens regler kan anvendes i en internasjonal tvist, og når partene er 
henvist til å anvende en fremmed stats rett.  
 
5.3.1 Når forurensningsskaden inntrer i Norge: § 54 (1) bokstav a 
 
Etter § 54 (1) bokstav a gjelder bestemmelsene i kapittel 8 forurensningsskade som inntrer i Norge 
eller Norges økonomiske sone.75  
 

                                                
72  Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 95 
73  Jf. forurensningsloven §§ 6, 27, 5 
74  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 24-27 
75  Den økonomiske sone strekker seg 200 nautiske mil fra grunnlinjen, jf. havrettskonvensjonen artikkel 57 
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Forurensningsloven § 54 (1) gjelder uten hensyn til hvor forurensningen skriver seg fra.76 Forurens-
ningen kan således stamme fra hendelse eller virksomhet i fremmede stater, i deres økonomiske 
soner, samt fra skip som befinner seg på det åpne hav. At forurensningen stammer fra andre land en 
Norge, vil altså ikke påvirke skadelidtes muligheter til å anvende norsk rett. Skadestedets rett an-
vendes, i tråd med det som er hovedregelen i Roma II art. 4. 
 
5.3.2 Handlingsstedet i Norge, virkestedet i utlandet: § 54 (1) bokstav b 
 
Forurensningsloven § 54 (1) bokstav b gir kapittel 8 anvendelse på forurensningsskader som opp-
står utenfor Norge og Norges økonomiske sone, forutsatt at skaden stammer fra hending eller virk-
somhet på «norsk sjø- eller landterritorium». I denne bestemmelsen gjøres det således unntak fra 
hovedregelen i internasjonal privatrett om at skadestedets rett skal anvendes. Regelen er begrunnet 
med at skadevolder skal ikke få en fordel av at skadevirkningene inntrer utenfor eget lands territo-
rium og på et sted med mildere ansvarsregime.77 I mange tilfeller vil det være tilfeldig hvorvidt for-
urensningsskade inntrer i eller utenfor Norge, og lovgiver mener det er rimelig at skadevolder også 
må stå ansvarlig for skader som krysser landegrensene.78  
 
Hva som menes med at skaden må stamme fra norsk landterritorium byr neppe på tolkningstvil. 
Videre må «sjøterritorium» forstås på bakgrunn av definisjonen i havrettskonvensjonen art. 3 og 
territorialfarvannsloven § 2.79 Her defineres «sjøterritoriet» som det sjøområdet som strekker seg 12 
nautiske mil fra grunnlinjen.80 Et annet ord for sjøterritoriet er territorialfarvannet.  
 
Forurensningsloven § 54 (1) bokstav b angir ingen begrensninger på hvor skaden må inntreffe for at 
lovens ansvarsregler skal komme til anvendelse. Skadelidte i som befinner seg på det åpne hav, 
eller i enhver annen stat kan således påberope seg erstatningsreglene i kapittel 8 så lenge skaden 
skyldes aktivitet på norsk sjø- og landterritorium.  
 
Regelen i § 54 (1) bokstav b tilsvarer dermed langt på vei Roma II art. 7 på dette punkt om at også 
handlingsstedets rett kan anvendes i en etterfølgende erstatningssak. 
 
 

                                                
76  Tyrén (1997) s. 149 
77  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 25 
78  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 25 
79  Lov om territorialfarvann og tilstøtende sone av 27. juni 2003 nr. 57 
80  Grunnlinjene danner yttergrensen for de indre farvann og utgangspunktet for beregningen av sjøterritoriet og juris-

diksjonsområdene utenfor i samsvar med folkeretten, jf. territorialfarvannsloven § 1 (2)  
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5.3.3 Utenfor virkeområdet til første ledd: § 54 (2)  
 
I § 54 (2) åpner lovgiver for at kapittel 8 skal kunne komme til anvendelse selv om man er utenfor 
virkeområdet til første ledd. Forutsetningen er at norsk erstatningsrett skal anvendes etter «ellers 
gjeldende lovvalgsregler».  
 
Gitt at et norskregistrert skip befinner seg i Norges økonomiske sone, og fører til forurensningsska-
de i andre stater som følge av et kjemikalieutslipp. I og med at skaden inntrer utenfor Norges øko-
nomiske sone, er vi utenfor § 54 (1) bokstav a.  Videre befinner skipet seg utenfor sjøterritoriet, noe 
som gjør at situasjonen også faller utenfor § 54 (1) bokstav b.  
 
Kan «ellers gjeldende lovvalgsregler» føre til at skaden kan erstattes etter forurensningsloven kapit-
tel 8?81 Dette er temaet i det følgende.  
 
5.3.3.1 Den nordiske miljøvernkonvensjonen82 
I forurensningslovens forarbeider fremgår det at den nordiske miljøvernkonvensjonen vil få betyd-
ning dersom den skadevoldende handling finner sted i norsk økonomisk sone, og skadevirkningen 
inntrer i et annet nordisk land.83  
 
Det følger av miljøvernkonvensjonen artikkel 3 at «den som berøres av miljøskadelig virksomhet i 
en annen kontraherende stat skal ha samme rettigheter som dette landets borgere til å fremme sin 
sak overfor landets domstoler eller administrative myndigheter». Skadelidte som er bosatt i et av de 
nordiske landene skal etter art. 3 altså ha «samme rettigheter» som norske borgere. Det gjør at der-
som forurensningsloven gir den nordiske borgeren bedre vern enn det vedkommende får etter sitt 
lands rett, så skal domstolen skal anvende den norske retten. Miljøvernkonvensjonen gjennomfører 
således en likestilling av landenes miljøverninteresser.84  
 
5.3.3.2 Skadestedets rett som lovvalgsregel 
For skader som inntrer utenfor Norge og Norden, er vi tilbake til den ulovfestede regelen i norsk 
deliktsrett, som utpeker skadestedets rett som den anvendelige retten. 
 
Dersom vi legger til grunn at skadestedet skal anses som stedet der den direkte skade inntrer (virk-
ningsstedet), vil man i eksempelet ovenfor være henvist til å anvende den fremmede bakgrunnsret-

                                                
81  Ved implementering av HNS-konvensjonen i sjøloven fra og med 2017, vil spørsmål om lovvalg følge av sjølovens 

regler.  
82  Den nordiske miljøvernkonvensjon av 19. februar 1974, inkorporert ved lov av 9. april 1976 nr. 21 
83  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 106 
84  Hjort (1981) s. 293 
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ten. Skadestedets rett som lovvalgsregel vil dermed resultere i at kapittel 8 ikke gjelder etter «ellers 
gjeldende lovvalgsregler».  
 
5.3.3.3 Roma II-forordningen   
Som tidligere nevnt, oppstiller Roma II art. 7 en spesialbestemmelse ved miljøskadekrav som gir 
skadelidte mulighet til å velge mellom handlingsstedets og virkningsstedets rett. Dersom art. 7 kan 
anvendes som en «ellers gjeldende lovvalgsregel» i norsk rett, vil det innebære at skadelidte i ek-
sempelet ovenfor kan velge forurensningslovens regler. 
 
Det finnes per i dag ingen rettspraksis om forholdet mellom § 54 (2) og Roma II art. 7. Hensynet til 
best mulig beskyttelse av skadelidte, prinsippet om at forurenseren skal betale, samt hensynet til 
harmonisering og rettsenhet med EU taler for at Roma II art. 7 bør kunne gjelde som en «ellers 
gjeldende lovvalgsregel» etter § 54 (2).  
 
Ved å åpne for bruk av Roma II art. 7 som en «ellers gjeldende lovvalgsregel», vil erstatningsregle-
ne i forurensningsloven kapittel 8 kunne anvendes i større grad. Dette vil kunne ha positiv effekt på 
ønsket om høyest mulig vern av miljøet.  
 
5.4 Skadelidtes valgfrihet 
 
Skadelidte kan etter § 54 (4) «… kreve at spørsmålet om erstatning for forurensningsskade skal 
avgjøres etter bestemmelsen i den stat hvor den forurensende handling eller virksomhet fant sted».  
 
Skadelidte kan etter denne bestemmelsen velge å anvende handlingsstedet rett fremfor forurens-
ningslovens regler, dersom den skadevoldende handlingen ble begått i utlandet. Det kan reises 
spørsmål om valgfriheten også tilkjennes skadelidte i en annen jurisdiksjon som anlegger sak for 
norske domstoler, med krav om erstatning for skadevoldende handlinger foretatt i Norge, jf. § 54 
(1) bokstav b. Har disse skadelidte samme adgang til å velge sitt hjemlands rett, eller med andre ord 
virkningsstedets rett?  
 
Ordlyden i § 54 (4) tilsier ikke en slik valgadgang. Ut i fra harmoniseringshensyn, er det en fordel at 
§ 54 (4) tolkes likt som Roma II art. 7. 
 
I forarbeidene er det presisert at «valgadgangen skal tilkomme så vel norske skadelidte som anleg-
ger sak mot utenlandske skadevoldere med verneting i Norge, og utenlandske skadelidte som anleg-



18 
 

ger sak i Norge mot norske forurensere».85 Departementet uttaler følgende om de underliggende 
hensynene bak valgfriheten: 
 

«Departementet ser for sin del den valgfrihet som Utvalget legger opp til som et hensiktsmessig prin-
sipp ved grenseoverskridende forurensning. Man legger da særlig vekt på at den foreslåtte regel vil ha et 
sterkt forebyggende element ved igangsetting og drift av virksomhet med et grenseoverskridende for-

urensningspotensiale. Dessuten vil en slik regel styrke skadelidtes stilling.»86 

 
I Roma II fortalebetraktning 25, er miljøbestemmelsen i art. 7 begrunnet med mange av de samme 
hensynene som departement fremhever.  
 
Tanken er at hensynet til miljøet blir ansett som så viktig, at den som driver med potensielt miljø-
skadelig virksomhet forventes å måtte ta hensyn til lovgivningen i landet der virksomheten drives 
og til lovgivningen i landet der virksomheten kan ha virkninger.87 En slik regel vil gjøre at en ska-
devolder i et land med høy grad av miljøbeskyttelse, som forårsaker miljøskade i et land med lav 
grad av miljøbeskyttelse, likevel vil holdes ansvarlig for sine handlinger i tråd med sitt lands reg-
ler.88 Og på samme vis vil ikke skadevolder kunne unngå ansvar ved å sette opp foretak i et land 
med lave miljøstandarder dersom han forurenser i et land med høy grad av miljøbeskyttelse.89  

 
Hensynet til skadelidte og prinsippet om at forurenseren betaler har således fått forrang foran prin-
sippet om forutberegnelighet som ellers står sterkt i den internasjonale privatretten. 
  

                                                
85  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 106 
86  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 26 
87  Cordero-Moss (2013) s. 357 
88  Clarkson (2006) s. 276 
89  Clarkson (2006) s. 276 
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6 Miljøskader som skyldes forurensning fra petroleumsvirksomhet 
 
6.1 Innledning 
 
I petroleumsloven kapittel 7 oppstilles regler om erstatning for skader forårsaket av petroleumsvirk-
somhet. Disse reglene vil ved motstrid gå foran forurensningslovens regler.90 
 
Petroleumsvirksomhet kan være en alvorlig kilde til forurensning, blant annet gjennom oljeutslipp 
og CO2 fra avbrenning av gass.91 Forurensning fra petroleumsvirksomhet kan forårsakes av boreak-
tiviteter, utslipp av naturlig formasjonsvann og utslipp av fortrengningsvann fra plattformens lager-
tanker.92 De mest alvorlige utslippene er imidlertid et resultat av akutte utslipp.  
 
Fra perioden 2001-2015 er det registrert totalt 4 162 akutte utslipp av råolje, andre oljer og kjemikalier fra petroleums-
virksomhet på norsk sokkel.93  De to største utslippene i Norge er Bravo-utblåsningen i 1977 (12 700 tonn råolje) og 
Statfjord A-ulykken i 2007 (3 696 tonn råolje).94 Internasjonalt har konsekvensene vært mer dramatiske. I Nordsjøen er 
Pier Alpha ulykken på britisk sokkel den mest alvorlige ulykken. Et annet kjent eksempel på at petroleumsvirksomhet 
kan føre til alvorlige ulykker, er eksplosjonen på oljeriggen Deepwater Horizon i Mexicogolfen i 2010. Foruten tragiske 
menneskelige tap, førte ulykken til et utslipp på ca. 660 000 tonn råolje, noe som førte til forurensning av omkring 190 
kilometer kystlinje.95   
 
Hvor stor sannsynligheten er for at et oljeutslipp vil forårsake skade i et annet land, vil blant annet 
bero på hvor instillasjonen befinner seg, hvor store mengder olje som slippes ut, samt vind- og 
strømretninger i havet.96  
 
På norsk sokkel står flere faste installasjoner nær grenselinjen mot nabolandene, noe som kan føre 
til at eventuelle utslipp kan forårsake skade på innretninger og fiskefartøyer der.97 For eksempel 
ligger gass- og kondensatfeltet «Trym» kun tre kilometer fra sokkelgrensen mellom Norge og 
Danmark,98 og utvinningsområdet Statfjord i Nordsjøen ligger nær grensen mot Storbritannia.99  
 

                                                
90  Eckhoff (2001) s. 357 
91  Backer (2012) s. 317 
92  Gundersen, petroleum- forurensning (2009) 
93  Petroleumstilsynet, RNNP-AU (2015) s. 25 
94  Petroleumstilsynet, RNNP-AU (2015) s. 25 
95  Olerud, oljeforurensning (2009)  
96  Hjort (1981) s. 195-197 
97  Hjort (1981) s. 195 
98  Norsk petroleum, Trym (2016) 
99  Norsk petroleum, Statfjord (2016) 
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Også Norge er utsatt for petroleumsutslipp fra andre land, og i denne sammenheng er det spesielt 
britisk sokkelvirksomhet som kan volde skade i Norge som følge av vind og strømforhold i Nord-
sjøen.100   
 
Selv om ingen av utslippene i Nordsjøen, Norskehavet eller Barentshavet så langt har ført til inter-
nasjonale miljøskader, vil risikoen for ulykker som igjen kan føre til grenseoverskridende forurens-
ning være der så lenge vi driver med petroleumsvirksomhet.  
 
Dersom man står overfor lovvalgsspørsmål knyttet til petroleumsrelaterte miljøskader, må lovvalget 
etter norsk rett løses ut i fra en vurdering av petroleumslovens saklige og stedlige virkeområde. I det 
følgende vil det først gjøres rede for hvilke vilkår som må være oppfylt for å falle inn under petro-
leumslovens saklige virkeområde. Deretter skal det gjøres rede for petroleumslovens stedlige virke-
område og lovvalg.  
 
6.2 Erstatningsreglenes saklige virkeområde 
 
Petroleumsloven ble endret i 1996, men mange av bestemmelsene i den tidligere petroleumsloven101 
ble videreført, og forarbeidene til den eldre loven er fortsatt relevante. 
 
Petroleumsloven § 7-1 viderefører for det meste den tidligere § 37, og lyder i dag:  
 
 § 7-1. Definisjon 

Med forurensningsskade menes skade eller tap som skyldes forurensning som følge av utstrømming 
eller utslipp av petroleum fra en innretning, herunder brønn, og utgifter til rimelige tiltak for å avverge 
eller begrense slik skade eller slikt tap samt skade eller tap som slike tiltak medfører. Som forurens-
ningsskade regnes også skade eller tap som en fisker har lidt på grunn av reduserte fiskemuligheter. 

 
Skip som brukes stasjonært til boring anses som innretning. Skip som brukes til lagring av petro-

leum i forbindelse med produksjonsanlegg, anses som en del av innretningen. Det samme gjelder skip 
for transport av petroleum i den tid lasting fra innretningen pågår.  
 

For å falle innenfor petroleumslovens saklige virkeområde, må årsaken til forurensningsskaden 
skyldes utstrømming eller utslipp av «petroleum». Petroleum vil si alle flytende og gassformige 
hydrokarboner som finnes i naturlig tilstand i undergrunnen, samt andre stoffer som utvinnes i for-
bindelse med slike hydrokarboner, jf. § 1-6 bokstav a. At hydrokarboner må finnes i «naturlig til-
stand» medfører at skade som skyldes raffinerte produkter faller utenfor lovens virkeområde.102 

                                                
100  Ot.prp. nr. 72 (1982-1983) s. 72 
101  Lov om petroleum av 22.03.1985 nr. 11 (opphevet)  
102  Hammer (2009) s. 528 
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Videre, kreves det at den skadevoldende petroleumen må stamme fra en «innretning». Innretning 
omfatter installasjon, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, jf. § 1-6 bokstav d. «Petro-
leumsvirksomhet» defineres i § 1-6 bokstav c som all virksomhet knyttet til undersjøiske petrole-
umsforekomster, herunder undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning 
samt planlegging av slike aktiviteter. Petroleumsloven § 7-1 inkluderer også utstrømming eller ut-
slipp fra brønn, og det saklige virkeområde favner således ganske vidt.  
 
Noen petroleumsrelaterte virksomheter faller imidlertid utenfor lovens virkeområde, og vil i stedet 
falle inn under sjøloven. I denne sammenheng er det primært skip som frakter olje fra produksjons-
plattformen til land som reguleres av sjøretten. 
 
I forarbeidene fremgår det at blant annet tap knyttet opprydningsarbeid i vann og på land, samt 
gjenopprettelse av miljøskader, kan kreves erstattet.103 Også etter petroleumslovens erstatningsregler 
kan økonomisk tap som følge av skade på ting eller personer kreves erstattet, herunder rettigheter til 
grunn, fast eiendom og løsøregjenstander.104  
 
6.3 Erstatningsreglenes stedlige virkeområde 
 
I petroleumsloven § 7-2 angis virkeområde og lovvalg for erstatningsreglene i kapittel 7. Bestem-
melsen har følgende ordlyd:  
 
 § 7-2 Virkeområde og lovvalg 

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder erstatningsansvar for forurensningsskade fra innretning når 
skaden inntrer i riket eller innenfor kontinentalsokkelens yttergrenser eller rammer norsk fartøy, norsk 
fangstredskap eller norsk innretning i tilgrensende havområder. For så vidt angår tiltak for å avverge el-
ler begrense forurensningsskade er det tilstrekkelig at skade kan inntre på slikt område. 

 
Bestemmelsene i dette kapittel gjelder også forurensningsskade fra innretning som benyttes i petro-

leumsvirksomhet etter loven her, når skaden inntrer på land- eller sjøterritorium tilhørende stat som har 
tiltrådt Miljøvernkonvensjonen av 19. februar 1974. 

 
Kongen kan uten hinder av bestemmelsene i denne lov ved overenskomst med fremmed stat fastsette 

regler om erstatningsansvar for forurensningsskade som skyldes petroleumsvirksomhet etter denne lov. 
Slike regler begrenser likevel ikke retten til erstatning etter denne lov for så vidt gjelder skadelidte un-
der norsk jurisdiksjon. 

 
I det følgende skal det gjøres rede for når petroleumslovens regler om erstatning kan anvendes.  

                                                
103  NOU: 1981: 33 s. 35 
104  Hammer (2009) s. 533  
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6.3.1 Når forurensningsskade inntrer «i riket» eller «innenfor kontinentalsokkelens 
yttergrenser» 

 
Etter § 7-2 (1) vil petroleumslovens erstatningsregler for det første gjelde for skade som inntrer «i 
riket» eller «innenfor kontinentalsokkelens yttergrenser». Kontinentalsokkelen skal forstås som 
«havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder som strekker seg utover norsk sjøterrito-
rium gjennom hele den naturlige forlengelse av landterritoriet til ytterkanten av kontinentalmargi-
nen, men ikke kortere enn 200 nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er målt 
fra(...)», jf. § 1-6 (1) bokstav l.105  
 

Innenfor kontinentalsokkelens yttergrenser får erstatningsreglene i kapittel 7 anvendelse uavhengig 
av om skadelidte er norsk eller utenlandsk eiendom eller person.106 Hvorvidt den skadevoldende 
innretningen befinner seg på norsk eller utenlandsk sokkel er uten betydning.107 Ved lovendringen i 
1996, omfatter petroleumslovens erstatningsregler også skade voldt av innretninger som befinner 
seg på land.108  
 
Etter dette første alternativet skal altså skadestedets rett anvendes. Ved skade som følge av petrole-
umsvirksomhet utgjør «skadestedet» et større geografisk område enn forurensningsloven § 54 (1) 
bokstav a. Der petroleumsloven regulerer ansvar for skade som inntrer innenfor kontinentalsokke-
lens yttergrense, gjelder forurensningsloven bare på skade som inntrer innenfor den økonomiske 
sone. Kontinentalsokkelen og den økonomiske sone kan ha sammenfallende grenser, men kontinen-
talsokkelen dekker et større areal den økonomiske sone.109 
 
6.3.2 Skade oppstår på norsk fartøy, fangstredskap eller innretning i tilgrensende 

havområder 
 
Det andre alternativet som medfører at petroleumslovens erstatningsregler kan anvendes, er hvis 
forurensningsskaden oppstår på norsk fartøy, norsk fangstredskap eller norsk innretning i «tilgren-
sede havområder».  
 
I forarbeidene til 1985-loven uttaler departementet hva som menes med «tilgrensende havområder»:  
 

                                                
105  Definisjonen bygger på definisjonen av kontinentalsokkelen i havrettskonvensjonen art. 76 
106  Hammer (2009) s. 539  
107  Ot.prp. nr. 72 (1982-1983) s. 71 
108  Ot.prp. nr. 43 (1995-1996) s. 56  
109  Norges økonomiske sone er på 715 640 km², mens Norges kontinentalsokkel er på 2 039 951 km², se Kartverket, 

arealtall for Norges sjøområder (2016)  
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 «Departementet vil presisere at man med «tilgrensende havområder» ikke bare tenker på havområdene 
til de stater som har felles delelinje med den norske kontinentalsokkel, men også andre deler av Nord-
sjøen, Norskehavet og Barentshavet»110 
 

Når skaden inntrer i tilgrensende havområder, kan skadestedet variere alt ettersom hvor de norske 
fartøyene etc. befinner seg. Også handlingsstedet kan variere fordi forurensningsskaden etter dette 
alternativet både kan stamme fra innretning på norsk og utenlandsk sokkel.111 Hva som er hand-
lingsstedet eller virkningsstedet synes derfor ikke å være avgjørende for lovvalget. 
 
Det avgjørende for at petroleumsloven skal komme til anvendelse etter dette alternativet, er kun at 
gjenstanden for skaden er et norsk fartøy, fangstredskap eller innretning. I forarbeidene er det ikke 
presisert hva som ligger i uttrykket «norsk», og vi må da se hen til de alminnelige nasjonalitetsvil-
kår i sjøloven.112  
 
Dersom skade inntrer på norsk fartøy, fangstredskap eller innretning, omfattes også skade på perso-
ner og utstyr som befinner seg på disse.113 Loven gjør ikke forskjell på norske og utenlandske per-
soner. En utlending som arbeider på en norsk fiskebåt beskyttes også av erstatningsreglene i kapittel 
7.114 Bestemmelsen angir etter dette et meget stort geografisk virkeområde for petroleumslovens 
erstatningsregler.115 
 
6.3.3 Når petroleumsvirksomhet på norsk sokkel volder skade utenfor 

kontinentalsokkelens yttergrenser  
 
I det følgende skal det gjøres rede for lovvalget når petroleumsvirksomhet på norsk sokkel volder 
skade utenfor kontinentalsokkelens yttergrenser. 
 
6.3.3.1 Skaden inntrer i Norden 
Etter § 7-2 (2) vil petroleumslovens erstatningsregler gjelde for forurensningsskade som inntrer på 
land- eller sjøterritoriet til stater som har tiltrådt den nordiske miljøvernkonvensjonen. Forutset-
ningen er at forurensningsskaden stammer fra innretning på norsk sokkel.116  
 

                                                
110  Ot.prp. nr. 72 (1982-1983) s. 71 
111  NOU 1981: 33 s. 36-37 
112  Hammer (2009) s. 540 
113  Ot.prp. nr. 72 (1982-1983) s. 71 
114  Hammer (2009) s. 541 
115  Hammer (2009) s. 540 
116  Ot.prp. nr. 72 (1982-1983) s. 71 
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I forarbeidene vises det til at det er uenighet mellom Norge og de øvrige nordiske landene om konvensjonens virkeom-
råde også omfatter de nordiske landenes kontinentalsokler. Det vises til at Stortinget og Regjeringen ved inngåelsen av 
traktaten uttrykkelig forutsatte at «at konvensjonen ikke skulle få anvendelse på skader som måtte oppstå utenfor andre 
kontraherende staters sjøterritorium». Petroleumsloven § 7-2 (2) er dermed begrenset til og kun gjelde for skade inntrådt 
innenfor de nordiske landenes sjøterritorier.117 
 

Som gjort rede for i kapittel 5.3.3.1 likestilles norske og andre nordiske regler som følge av miljø-
vernkonvensjonen art. 3. Det betyr at dersom petroleumsloven gir den nordiske borgeren bedre vern 
enn det vedkommende får etter sitt lands rett, skal domstolen anvende petroleumslovens erstat-
ningsregler.  
 
6.3.3.2 Når skade inntrer utenfor Norge og Norden 
I motsetning til forurensningsloven § 54, har petroleumsloven § 7-2 ingen regel om lovvalget for de 
tilfeller at innretning på norsk sokkel gjør skade utenfor Norge og Norden, for eksempel i Russland 
eller Storbritannia.  
 
Før lovendringen i 1996, var lovvalget regulert i § 38 (3) hvor det stod at «(…) erstatningsreglene i 
den stat hvor skaden er inntrådt kommer til anvendelse». I petroleumsloven av 1985 skulle altså 
skadestedets rett anvendes i disse tilfellene. Det fremgår av forarbeidene at justisdepartementet den 
gang var i tvil hvorvidt det var riktig å utelukke skadelidte utenfor norsk kontinentalsokkel fra lo-
vens virkeområde. De gir uttrykk for at «(…) innlendinger og utlendinger prinsipielt sett bør nyte 
samme beskyttelse».118 Som det er gjort rede for ovenfor, bygger forurensningsloven på en slik nøy-
tral tilnærming.  
 
Departementet konkluderte imidlertid med at skadestedets rett i slike tilfeller skal anvendes. Bak-
grunnen for denne konklusjonen var Storbritannias manglende vilje til ratifikasjon av Londonkon-
vensjonen fra 1977. Londonkonvensjonen tok sikte på å skape felles erstatningsordninger slik at det 
ble lettere å få erstatningskrav dekket av skadevolder i en annen konvensjonsstat.119 For Norges del 
var det viktig at konvensjonen innførte objektivt ansvar i de land som ikke hadde det, deriblant 
Storbritannia.120 Storbritannia ratifiserte imidlertid ikke konvensjonen, noe som i sin tur har ført til 
at Norge ikke har ratifisert den.  
 
Storbritannia opererer med begrensninger i ansvaret, mens petroleumsloven pålegger skadevolder et 
objektivt ubegrenset ansvar.121 Departementet uttaler på bakgrunn av dette at de er «…enig med 

                                                
117  Ot.prp. nr. 72 (1982-1983) s. 71 
118  Ot.prp. nr. 72 (1982-1983) s. 71 
119  Ot.prp. nr. 72 (1982-1983) s. 26 
120  Ot.prp. nr. 72 (1982-1983) s. 26 
121  Ot.prp. nr. 72 (1982-1983) s. 71 
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utvalget i at det ikke er rimelig at for eksempel britene skal få en videre rett til erstatning om for-
urensningen stammer fra en innretning på norsk sokkel enn om den stammer fra en innretning på 
britisk».122 Et utvidet virkeområde for petroleumsloven ble dermed ikke vedtatt ut i fra rene gjensi-
dighetsbetraktninger.123 
 
I forarbeidene til 1996-loven fremgår det at endringen kun var av lovteknisk karakter, og ikke ment 
som noen realitetsendring.124 I petroleumsloven § 7-2 (3) videreføres § 38 (4) fra den eldre petrole-
umsloven. Etter § 7-2 (3) har kongen kompetanse til å inngå «overenskomst» med fremmed stat om 
erstatningsansvar for forurensningsskade etter petroleumsloven.125 Det fremgår av forarbeidene at 
dersom innretning på norsk sokkel volder skade utenfor Norge og Norden, så skal dette alternativet 
anvendes fremfor å gi norsk rett anvendelse.126  
 
Etter dette, kan det konkluderes med at det avgjørende tilknytningskriteriet for lovvalget etter petro-
leumsloven § 7-2, er hvor skaden har oppstått, slik regelen også er etter Roma II art. 4.  Dersom 
innretning på norsk sokkel forårsaker skade utenfor Norge og Norden, vil den norske domstolen 
være henvist til å anvende retten i det landet hvor skaden oppstår. Dersom den fremmede retten 
opererer med andre ansvarsregler eller erstatningsbeløp, kan det føre til at virksomheten får mildere 
erstatningskrav mot seg enn om de erstatningsreglene i petroleumsloven kapittel 7 hadde fått an-
vendelse.  
  
6.4 Kan skadelidte velge handlingsstedets rett?  
 
Dersom det inntrer forurensningsskade innen for kontinentalsokkelens yttergrenser, eller på norsk 
fartøy, fangstredskap eller innretning – og den skadevoldende handlingen stammer fra petroleums-
virksomhet utenfor norsk sokkel – kan det reises spørsmål om skadelidte kan velge handlingsstedets 
bakgrunnsrett. Som det er gjort rede for overfor, så har skadelidte en slik valgmulighet etter for-
urensningsloven § 54 (4).  
 
Ordlyden i petroleumsloven § 7-2 (1) taler ikke for at skadelidte har en slik rett, og petroleumslo-
vens forarbeider er tause i spørsmålet.  
 
I forarbeidene til forurensningsloven blir det imidlertid uttalt at når handlingsstedet og virkningsste-
det ikke er sammenfallende, så har skadelidte en valgfrihet med hensyn til lovvalget etter ulovfestet 

                                                
122  Ot.prp. nr. 72 (1982-1983) s. 71 
123  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 27 
124  Ot.prp. nr. 43 (1995-1996) s. 56 
125  Så vidt meg er bekjent, har ikke Norge inngått en slik folkerettslig avtale med andre land en de Nordiske.  
126  Ot.prp. nr. 71 (1882-1983) s. 71 
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rett.127 Etter departementets syn var lovfestingen av valgfriheten i § 54 (4) kun en kvalifisering av 
allerede gjeldende, ulovfestet rett ved distansedelikter.128 Dersom man overfører disse betraktninge-
ne til petroleumslovens regler, vil det føre til at den skadelidte etter norsk ulovfestet rett har adgang 
til å velge handlingsstedets rett.  
 
Departementets uttalelser om skadelidtes valgfrihet kom på en tid hvor prinsippet om den nærmeste 
tilknytning fortsatt ble anvendt i norsk rett, og prinsippet om fastere tilknytningskriterier ikke var 
like utbredt. Med tanke på at Høyesterett nå foretrekker fastere tilknytningskriterier fremfor 
skjønnsmessige avveininger, er det ikke sikkert at departementet ville gitt de samme uttalelsene i 
dag, ettersom hovedregelen i Roma II art. 4 ikke gir skadelidte noen valgrett.  
 
På den annen side gir nettopp forurensningsloven uttrykk for at lovgiver foretrekker miljøbeskyttel-
seshensyn foran forutsigbarhet når det gjelder miljøskaderelaterte krav, og det er ingen grunn til at 
petroleumsrelatert skade skal skille seg fra annen forurensningsskade på dette punkt.  
 
Etter min mening ville det vært positivt om petroleumsloven åpnet for muligheten til å gi norsk rett 
anvendelse når innretninger på norsk sokkel volder skade i en annen jurisdiksjon, samt å gi skade-
lidte den valgfriheten som fremgår av forurensningsloven. Denne løsningen ville gjøre at petrole-
umsloven § 7-2 harmoniserte bedre med forurensningslovens § 54, samt den felles-europeiske løs-
ningen i Roma II art. 7. I tillegg ville en gi grunnlag for bedre miljøbeskyttelse også på de skader 
som petroleumsloven gjelder.  
 
 

  

                                                
127  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 25  
128  Ot.prp. nr. 33 (1988-1989) s. 26 
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7 Miljøskader forårsaket av sjøfarten  
 
7.1 Innledning 
 
Forurensning respekterer som kjent ikke landegrenser, noe som medfører at selv om skaden er voldt 
ett sted, så kan miljøskader oppstå innenfor flere ulike jurisdiksjoner. Sjøretten kan i dette henseen-
de trekkes frem som et rettsområde hvor potensialet for grenseoverskridende forurensning er spesi-
elt stort. Dette er fordi sjøretten er av internasjonal karakter,129 men også fordi havets uforutsigbare 
strømninger kan føre til at konsekvensene av forurensning blir store og får skadevirkninger langt 
utover sitt opprinnelsessted.   
 
I og med at skip beveger seg fritt på havet, vil det føre til at skip kan ha en eller flere tilknytninger 
til andre land.130 Sjøretten er i dag langt på vei regulert gjennom en rekke internasjonale konvensjo-
ner som har til formål å harmonisere staters sjørettslige regler.131  
 
Lovvalgsregler vil imidlertid fortsatt være av betydning, og det er flere grunner til dette: For det 
første er ikke nødvendigvis konvensjonene uttømmende i deres reguleringer av relevante forhold for 
den enkelte sak. For eksempel er spørsmål om foreldelse ofte ikke regulert av konvensjonen og må 
dermed løses på bakgrunn av bakgrunnsretten ellers. Konvensjonsforpliktelser er for det annet av-
hengig av statenes ratifisering av konvensjonene, noe som fører til at enkelte stater ikke er bundet 
av forpliktelsene. Landene som ikke er bundet av konvensjonsforpliktelsene kan således ha helt 
ulike materielle regler enn de som har kommet til uttrykk i konvensjonene. For det tredje, vil selv 
de statene som er en del av konvensjonsforpliktelsene, ha mulighet til å gjennomføre konvensjons-
forpliktelsen på ulikt vis. Det er fordi konvensjonene åpner for at statene kan gjøre unntak fra visse 
konvensjonsbestemmelser. De materielle reglene kan således være svært ulike fra land til land.  
 
Jeg vil i det følgende kort gjøre rede for hvilke sjørettslige konvensjoner som sier noe om ansvar for 
miljøskader, samt deres saklige virkeområde. Deretter skal jeg se på regler om ansvarsbegrensning-
er ved bunkersoljesøl, og hva det vil ha å si for lovvalget.  
 
 
 
 

                                                
129  Falkanger (2016) s. 1 
130  Falkanger (2016) s. 15 
131  Falkanger (2016) s. 2 
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7.2 Utviklingen av de ulike konvensjonene for rederansvar, og deres plass i 
sjøloven 

 
Konvensjonsbestemt ansvar ble utarbeidet som følge av økt bevissthet rundt betydningen av å 
unngå forurensning av miljøet.132 FN-organet IMO (International Maritime Organization) står bak 
utarbeidelsen av konvensjonene. Det er spesielt tre konvensjoner med tilhørende protokoller som 
innenfor sitt saklige virkeområde tar sikte på å regulere rederansvar for miljøskader. Disse er an-
svarskonvensjonen,133 bunkersoljekonvensjonen134 og HNS-konvensjonen.135 
 
I tillegg til disse tre konvensjonene, har vi begrensningskonvensjonen.136 Begrensningskonvensjo-
nen gjelder dels for skade som faller utenfor konvensjonenes saklige virkeområde, og dels ved siden 
av konvensjonene. 
 
7.2.1 Ansvars- og fondskonvensjonen 
 
Den første viktige konvensjonen som tok sikte på å regulere forurensningsskader fra skip, var an-
svarskonvensjonen av 1969. Ansvarskonvensjonen oppstiller objektivt ansvar for skade voldt av 
skip som transporterer olje, også kalt «oljetankere». 
 
Ansvarskonvensjonen ble til som en reaksjon på Torey Canyon-ulykken i 1967, hvor skipets oljelast på omkring 
120 000 tonn lakk ut og forårsaket forurensningsskade på den engelske og franske kyst, samt Kanaløyene.137 Hvert år 
transporterer oljetankere omkring 2,900 millioner tonn råolje og oljeprodukter rundt om i verden,138 noe som gjør at det 
til en hver tid er risiko for ulykker som kan føre til miljøskader.  

 
Til ansvarskonvensjonen ble også fondskonvensjonen utarbeidet i 1971.139 Fondskonvensjonen in-
nebar en opprettelse av et internasjonalt erstatningsfond for skader som hører inn under ansvars-
konvensjonens virkeområde. Dette erstatningsfondet skal gi skadelidte erstatning utover det som 
følger av ansvarskonvensjonen, og overtar også deler av skipseiernes ansvar etter ansvarskonven-

                                                
132  Falkanger (2016) s. 185 
133  The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC)  
134  International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (BUNKER)  
135  International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous 

and Noxious Substances by Sea (HNS)  
136  The Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC)  
137  Falkanger (2016) s. 187 
138  IMO, MARPOL Annex I- Prevention of Pollution by Oil 
139  The International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution 

Damage  
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sjonen.140 Begge konvensjonene ble revidert i 1992, og kalles nå for ansvarskonvensjonen 1992 og 
fondskonvensjonen 1992.141 
 
Ansvars- og fondskonvensjonen av 1992 er implementert i sjøloven kapittel 10 II.  
 
I norsk farvann utgjør petroleumsprodukter 2/3 av all gods som transporteres.142 Den eneste større ulykken med oljetan-
kere langs norskekysten hittil er havariet av oljetankeren «Drupa» i 1976, der 2400 tonn råolje lakk ut.143 Ulykken førte 
til tilgrising av strandområder i Rogaland, og opprydningskostnader på omkring 16 millioner kroner.144 

 
7.2.2 Bunkersoljekonvensjonen145   
 
De fleste ulykker langs norskekysten er forårsaket av drivstoffolje fra skip som ikke er oljetanke-
re.146  
 
Den siste store ulykken i Norge er «Full City» ulykken fra 2009.147  Storm og uvær førte til at lasteskipet «Full City» 
grunnstøtte utenfor Langesund, noe som førte til at ca. 300 tonn bunkersolje lakk ut og tilgriset 120 km strandsone. 
Opprydningsarbeidet kom på omkring 237 millioner kroner.148  

 
Ved lovendring i 2007, ble ansvar for bunkersoljesøl lovfestet i sjøloven kapittel 10 I. Kapittelet 
implementerer reglene i bunkersoljekonvensjonen. Bunkerskonvensjonen har til formål å bedre 
skadelidtes erstatningsrettslige vern etter bunkersoljeutslipp fra skip, og etablerer således objektivt 
ansvar for skipseieren og en forsikringsplikt for dette ansvaret.149 Ansvaret gjelder bunkersoljesøl 
fra alle typer skip, men slik at bunkersoljesøl fra tankskip som transporterer eller nettopp har trans-
portert olje i bulk faller utenfor.150  
 
 

                                                
140  Falkanger (2016) s. 187 
141  Konvensjonene har høy oppslutning. Ansvarskonvensjonen av 1992 har 136 kontraherende stater, som til sammen 

utgjør 97,43 % av verdenstonnasjen. Fondskonvensjonen har 114 kontraherende stater, til sammen 94,94 % av ver-
denstonnasjen. IMO, Status of Treaties (2016)  

142  St.meld. nr. 14 (2004-2005) s. 10 
143  Ot.prp. nr. 77 (2006-2007) s. 5 
144  NRK, snart skjer det igjen (2012)  
145  Antall ratifiseringer er per 1. november 2016 83 stater, dvs. 92,58 % av verdenstonnasjen, se IMO, Status of Trea-

ties (2016)  
146  Ot.prp. nr. 77 (2006-2007) s. 5 
147  Andre ulykker er for eksempel «Cartago Nova» i 1984, «Leros Strenght» i 1997, «Green Ålesund» i 2000, «Rock-

nes» i 2004, og «Server» i 2007. 
148  NRK, snart skjer det igjen (2012)  
149  Ot.prp. nr. 77 (2006-2007) s. 5 
150  Falkanger (2016) s. 189 
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7.2.3 HNS-konvensjonen  
 
Den tredje viktige konvensjonen er HNS-konvensjonen av 1996. «HNS» står for «Hazardous and 
Noxious Substances». På samme måte som olje, vil slike stoffer kunne slippe ut av skipet og forår-
sake skade på miljøet.151 Konvensjonen inneholder regler om ansvar og forsikring i forbindelse med 
skader forårsaket av farlige og skadelige stoffer som transporteres som last om bord i skip.152  
 
HNS-konvensjonen vil ved lovendring bli implementert i sjøloven kapittel 11, og skal etter planen 
tre i kraft i 2017.153   
 
Ett eksempel på ulykke relatert til farlige stoffer, «Bow Mariner-ulykken». Bow Mariner var et norsk kjemikalietank-
skip som var lastet med 11 000 tonn etanol da det eksploderte og sank utenfor østkysten av USA februar 2004. Ulykken 
førte til at 21 av skipets mannskap på 27 omkom.154 
 
7.2.4 Ansvarsbegrensninger 
 
Alle de tre overnevnte konvensjonene oppstiller nesten utelukkende objektivt ansvar for rederen, 
noe som kan føre til et stort økonomisk ansvar for rederiet. I motsetning til hva som gjelder på 
andre rettsområder, har skadevoldere gjennom sjørettslige reguleringer en utstrakt mulighet til å 
begrense sitt ansvar gjennom å opprette et begrensningsfond. 
 
Begrensningsfond innebærer at rederen kun kan holdes erstatningsrettslig ansvarlig opp til en viss 
sum, og er begrunnet i risikoen for og omfanget av skade innen rederivirksomheten.155 Størrelsen på 
begrensningsbeløpene øker med størrelsen på skipet, og varierer etter hva slags skade det er.156 Be-
grensningen gjelder alle krav som oppstår i forbindelse med én bestemt begivenhet.157 Fondet skal 
dermed tjene til dekning av alle kontraktuelle og ikke-kontraktuelle krav. Miljøskadekrav er bare ett 
av flere typer krav som kan kreves dekket gjennom dette fondet. Andre ord for begrensningsfond er 
«globalbegrensning» eller «totalansvarsbegrensing».   
 

                                                
151  Prop.46 LS (2014-2015) s. 14 
152  Prop.46 LS (2014-2015) s. 6  
153  Falkanger (2016) s. 206 
154  Prop.46 LS (2014-2015) s. 14 
155  Skoghøy (2011) s. 8 
156  Prop.46 LS (2014-2015) s. 15 
157  Falkanger (2016) s. 168 
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Det som kjennetegner begrensningsfond, er at hvis de samlede kravene overstiger begrensningsfon-
dets «tak», så må kreditorene akseptere en forholdsmessig redusering av sine krav.158 Begrensnings-
fond ligner således på konkursbehandling hvor konkursboet utdeler dividende.  
 
Rederens rett til å opprette begrensningsfond har solide historiske røtter,159 og reglene kan spores til 
langt tilbake i tid.160 Det rettslige grunnlaget for begrensningsfond varierer ettersom hva årsaken til 
skaden er. I ansvarskonvensjonen gjelder det særskilte begrensningsregler som er implementert i 
henholdsvis §§ 194 og 195 i sjøloven. HNS-konvensjonen oppstiller også egne begrensningsregler, 
som ved lovendring vil bli implementert i sjøloven § 215. Begrensningsreglene ved bunkersoljesøl 
vil derimot i all hovedsak følge reglene i begrensningskonvensjonen.   
 
Som følge av at de ulike konvensjonene har noe ulike regler om ansvarsbegrensning, vil jeg i det 
følgende avgrense den videre behandling til å dreie seg om ansvarsbegrensning ved bunkersoljesøl. 
I den sammenheng vil jeg gjøre rede for de særlige lovvalgsspørsmål som oppstår ved opprettelse 
av begrensningsfond.  
 
7.3 Begrensningsfond og lovvalg  
 
For bunkersoljesøl, følger det av sjøloven § 185 (2) at begrensning av ansvaret skal følge reglene i 
kapittel 9. Sjøloven kapittel 9 implementerer reglene i begrensningskonvensjonen, heretter 
«LLMC».  
 
Etter LLMC art. 11 (1) kan begrensningsfond opprettes i staten hvor «legal proceedings are institu-
ted», eller på norsk: i staten hvor det tas rettslige skritt. Rettslige skritt blir iverksatt ved reise søks-
mål, begjære arrest eller annen tvangsforretning, jf. sjøloven § 177 (1). Virkningen av at det blir tatt 
rettslige skritt, er at denne staten har jurisdiksjon. 
 
Vi kan illustrere dette med følgende scenario: Skip A kolliderer med skip B, og kollisjonen forårsa-
ker utslipp av bunkersolje som gjør skade langs kysten til stat X. Skipene søker nødhavn i stat Y. I 
praksis vil det bli foretatt arrest i den havnen hvor skipet legges til. Virkningen av arrest er at doms-
tolen i stat Y har jurisdiksjon, og det er således ved denne domstolen skadevolder kan opprette be-
grensningsfond, jf. art. 11 (1).  
 
 

                                                
158  Falkanger (2016) s. 177 
159  Falkanger (2016) s. 169 
160  Reglene om globalbegrensning går tilbake til middelaldersk sjørett. Den første konvensjon som tok sikte på å skape 

internasjonal rettsenhet var Brusselkonvensjonen 1924, se Brækhus, ræderansvar (2009) 
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Videre fremgår det av LLMC art. 14 at  
 

«Subject to the provisions of this Chapter the rules relating to the constitution and distribution of a limi-
tation fund, and all rules of procedure in connexion therewith, shall be governed by the law of the State 
Party in which the fund is constituted.» 

 
Etter denne bestemmelsen vil opprettelse og fordeling av begrensningsfond og prosedyrer tilknyttet 
dette reguleres etter lex fori.161 Øvrige spørsmål vil dermed reguleres av det lands rett som, i hen-
hold til vernetingets internasjonale lovvalgsregler, kommer til anvendelse på kravet.162   
 
Skadevolders mulighet til å begrense ansvaret i eksempelet overfor, vil således være avhengig av 
hvilke begrensningsregler som gjelder i stat Y. Begrensningsreglene i stat Y kan være svært ulike 
de begrensningsreglene som gjelder i stat X. Dette er fordi LLMC art. 18 gir statene adgang til å 
fravike begrensningsbeløpene, samt mulighet til å unnta visse krav fra begrensning.163 Dette gjør at 
det fortsatt store er forskjeller med hensyn til begrensningsbeløpene, selv om reglene har vært og 
fortsatt er gjenstand for et omfattende internasjonalt samarbeid.164  
 
Hvilke beløpsgrenser skadevolder kan påberope seg, er således ikke avhengige av hvor skadestedet 
er, men følger begrensningsreglene som gjelder i den staten som har jurisdiksjon. Valget av verne-
ting vil dermed ha stor betydning for hvilke muligheter skadevolder har til å begrense sitt ansvar. 
Dersom skadevolder har mulighet til å velge mellom flere ulike staters havner, vil han ha interesse i 
å legge til i den havnen som i størst mulig grad åpner for å begrense ansvaret.  
 
For stater som er medlem av bunkersoljekonvensjonen, vil bunkersoljekonvensjonen art. 9 begrense 
rederens muligheter til og selv velge jurisdiksjonen. Etter art. 9 må rederen nemlig saksøkes i det 
landet, eller et av de landene, hvor skaden har skjedd. Det betyr at søksmål ikke kan reises ved rede-
rens hjemsted, der skipet ligger, tar nødhavn osv.165  
 
Art. 9 er implementert i sjøloven §§ 189 jf. 203 (1) og (2). I disse bestemmelsene fremgår det at 
dersom samme hendelse fører til forurensningsskade i Norge og utenfor riket, så har den norske 
domstolen kompetanse til å behandle saken. Norsk domstol kan i slike tilfeller anvende sjølovens 
begrensningsregler også på skader som oppstår innenfor en annen konvensjonsstats økonomiske 
sone, jf. § 190 (1) bokstav b.166  
                                                
161  Skoghøy (2011) s. 14 
162  Skoghøy (2011) s. 14 
163  Prop.46 LS (2014-2015) s. 15 
164  Skoghøy (2011) s. 11 
165  Skoghøy (2011) s. 15 
166  Se tilsvarende bestemmelse i bunkersoljekonvensjonen art. 2 
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Samlet innebærer bunkersoljekonvensjonens regelverk at dersom en og samme hendelse fører til at 
skade inntrer i flere konvensjonsstater, så kan de skadelidte velge hvilket av disse landene de skal 
anlegge søksmål. Som følge av de ulike staters begrensningsregler, kan dette være av stor betydning 
for hvilke muligheter skadelidte har for å få dekket sitt tap. Som det ble gjort rede for ovenfor, vil 
øvrige spørsmål reguleres av den bakgrunnsretten som kommer til anvendelse som følge av lov-
valgsreglene i lex fori. 
 
I Skoghøys artikkel brukes «Full City» havariet som eksempel på hvor stor forskjell det er på ulike staters ansvarsgren-
ser. Han kommer frem til at sjøloven § 175 a i en «Full City-situasjon» ville gitt ansvarlige en ansvarsgrense på ca. 447 
millioner kroner. Deretter viser han til at den samme ulykken vil lede til et ansvarstak på 58, 7 millioner kroner etter 
annen nordisk rett, og et ansvarstak på 29,8 millioner kroner etter nederlandsk rett. Totalt vil dette føre til en differanse 
på henholdsvis 388,1 millioner kroner mellom Norge og resten av Norden, og 417 millioner kroner mellom norsk og 
nederlandsk rett.167   

                                                
167  Skoghøy (2011) s. 10-12 
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8 Roma II artikkel 7  
 
8.1 Innledning 
 
Til nå er det gjort rede for de rettsreglene som etter norsk rett sier noe om lovvalg ved miljøskade-
krav. Som det er vist, gjelder disse lovvalgsreglene kun skade som er forårsaket av forurensning. 
Det er imidlertid mange skader på naturen som ikke skyldes forurensning. Dersom vi står overfor en 
miljøskade som har sin årsak utenfor virkeområdene til forurensningsloven, petroleumsloven og 
sjøloven, må eventuelle lovvalgsspørsmål løses etter ulovfestet rett. Som beskrevet innledningsvis, 
vil lovvalgsregelen etter norsk sedvanerett da være skadestedets rett.  
 
Det følger av Høyesteretts uttalelser i nyere tid at man bør se hen til felles-europeiske lovvalgsreg-
lene i den utstrekning vi ikke har avvikende lovregulering i norsk rett.168 Hvorvidt den ulovfestede 
regelen om skadestedets rett avviker fra Roma II art. 7, beror på hvordan vi forstår regelen om 
«skadestedets rett».  
 
Som det ble gjort rede for innledningsvis, foreligger det ingen endelig avklaring i norsk rett på 
hvordan regelen om skadestedets rett skal forstås ved distansedelikter.169 I bokhandlerdommen nøy-
de Høyesterett seg med å henvise til Roma II art. 4 (1), hvor skadestedet skal forstås som virknings-
stedet.170 Siden lovvalgsregelen i forurensningsloven åpner for å la handlingsstedets rett gjelde, ser 
det imidlertid ikke ut til at skadestedets rett er en helt klar lovvalgsregel ved krav knyttet til miljøs-
kader.  
 
På bakgrunn av disse betraktningene, er jeg derfor av den oppfatning at Roma II art. 7 kan anvendes 
ved lovvalg for miljøskader som faller utenfor de norske reglenes virkeområde.171 De norske og de 
felles-europeiske lovvalgsreglene bygger på mange av de samme politiske betraktningene om å 
høyne miljøets generelle beskyttelsesnivå. Ved å se hen til Roma II art. 7 skaper det også harmoni-
serte regelverk.  
 
I dette kapittelet skal det derfor gjøres rede for lovvalgsregelen i Roma II art. 7. Formålet er å un-
dersøke om art. 7 dekker andre årsaker til miljøskader enn norsk rett, samt i hvilke tvister bestem-
melsen kan brukes.  
 

                                                
168  Rt. 2009 s. 1537, Rt. 2011 s. 531 
169  Cordero-Moss (2013) s. 341 
170  Rt. 2009 s. 1537 (33) 
171  Frantzen uttaler at Høyesterett trolig ikke vil føle seg bundet til å anvende ulike unntaksregler og spesialregler i 

forordningene, Frantzen (2014) s. 502-505 
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8.2 Miljøskader 
 
For å være innenfor virkeområdet til art. 7 må det være tale om «…en forpligtelse uden for kon-
trakt, der udspringer af miljøskader eller skader påført personer eller ting som følge af sådanne ska-
der(...)» 
 
Art. 7 dekker således to typer skader: Først og fremst dekker ordlyden skader på selve miljøet. I 
tillegg dekkes skader på personer og ting som oppstår som følge av skader på miljøet.172 I det føl-
gende vil slike skader gå under betegnelsen «følgeskader».  
 
Art. 7 beskriver ikke hvor terskelen ligger for når det kan sies å foreligge en miljøskade. I fortalebe-
traktning 24 uttales det at uttrykket miljøskade bør «.. omfatte negativ ændring ved en naturressour-
ce, så som vand, jord eller luft, eller en forringelse af en naturressources udnyttelsesmuligheder, 
eller en forringelse af variabiliteten i levende organismer». 
 
Ut i fra fortalebetraktning 24 er det således tre situasjoner som faller inn under begrepet «miljøska-
de». Fortalebetraktningen var inspirert av Miljøansvarsdirektivet,173 og direktivet kan bidra til å 
forstå hvordan miljøskadebegrepet i art. 7 og fortalebetraktning 24 skal forstås.174 
 
I fortalebetraktning 24 trekkes naturressursene vann, jord og luft frem som eksempler på naturres-
surser. Hvorvidt det foreligger en «negativ ændring» på slike naturressurs, vil måtte bero på en ob-
jektiv vurdering. For noen tilfeller vil miljøskaden og den negative endringen synes å være åpenbar, 
som ved oljesøl. Andre negative endringer kan imidlertid være mindre synbar, og kan kanskje bare 
oppdages når den er forsket på, eller når det har gått lang tid.  
 
«Miljøskade» foreligger også ved forringelse av naturressurser utnyttelsesmuligheter. Det fremgår 
ikke av fortalen hva som menes med en «naturressurs utnyttelsesmulighet». I Miljøansvarsdirektivet 
art. 2 (13) fremgår det imidlertid at begrepet skal forstås som «… en naturressources funktioner til 
gavn for en anden naturressource eller for offentligheden».  
 
At en naturressurs funksjoner må være til «gavn» for offentligheten, betyr at naturressursen må 
være til nytte. En slik nytte-betraktning forbindes gjerne med økonomiske utnyttelsesmuligheter. 
For eksempel dersom fiskere får reduserte inntekter som følge av forurenset fisk,  eller hvis en bon-
de påføres økonomisk tap som følge av at sur nedbør fører til udyrkbar jord.   
 
                                                
172  COM (2003) 427 final s. 19 
173  2004/35/EF 
174  Huber (2011) s. 212, Hellner (2014) s. 167 
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Forringelse av naturressursers utnyttelsesmuligheter kan også imidlertid også påvirke ikke-
økonomiske interesser. For eksempel vil hobbyfiskere eller turgåere være forhindret i å benytte 
ferskvannskilder dersom kilden utsettes for et kjemikalieutslipp. En naturressurs utnyttelsesmulig-
heter kan også tenkes å omfatte retten til rene opplevelses- og rekreasjonsformål, og generell ad-
gang til å høste av naturen uten økonomiske gevinster.175 
 
Til slutt foreligger det miljøskade ved forringelse av variabiliteten i levende organismer. «Variabili-
teten i levende organismer» forsås som den biologiske diversiteten. «Biologisk diversitet» er relatert 
til tre ulike aspekter av levende systemer målt på ulike vis: genetisk diversitet, artsdiversitet og di-
versitet i økosystemer.176 Det er mange måter å forringe variabiliteten i levende organismer, men 
kanskje et vanskelig område å peke ut noen ansvarlige.  
 
Ett kjent eksempel på at fremmede arter kan gjøre stor skade, er introduksjonen av geiter på Galapagos-øyene. Geitene 
hadde ingen naturlige fiender, og formerte seg dermed raskt. På det meste utgjorde geitene en populasjon på omkring 
250 000, og førte til enorme ødeleggelser av vegetasjonen. Flere av de lokale artene ble også skadelidende som følge av 
dette. Frem til 2006 pågikk det en storstilt aksjon som tok sikte på å utrydde geitene og andre fremmede arter på øya. 
Prosjektet ble kalt ”Project Isabella” og hadde stor suksess.177 
 

8.3 Følgeskader 
 
Etter art. 7 skal også skader på person eller ting som er en følge av miljøskade gis mulighet til å 
velge handlingsstedet eller virkningsstedets rett. At person- eller tingsskader må være «en følge af» 
miljøskader innebærer at det må være en årsakssammenheng mellom disse.  
 
Det fremgår ikke av fortalebetraktningen hva som omfattes av begrepet «ting». Siktes det til løsøre, 
eller faste instillasjoner som fast eiendom, bedrift, gårdsbruk, eller kanskje begge deler? En naturlig 
språklig forståelse av begrepet «ting» er typisk fysiske gjenstander som er undergitt eiendomsrett. 
Formålet bak art. 7 tilsier en bred fortolkning av begrepet, og at det ikke er grunn til å forskjellsbe-
handle ulike former av ting i denne sammenhengen. 
 
Dersom en skade ikke er å anse som miljøskade eller følgeskade av en miljøskade, gjelder den al-
minnelige bestemmelsen i art. 4 hvoretter retten på det stedet hvor skaden inntrer skal anvendes. For 
eksempel vil de som blir skadet av en brann i en fabrikk, måtte anvende art. 4. Dersom brannen 
fører til at gifter spres over et større område, kan art. 7 anvendes på alle skader som har oppstått på 

                                                
175  Hvorvidt slike skader kan erstattes, vil være opp til bakgrunnsretten å bestemme. Etter forurensningsloven kan 

skader på slike allemannsretter erstattes dersom nærmere angitte vilkår er oppfylt, jf. § 58. 
176  Sands (2012) s. 449  
177  Galapagos Conservancy, Project Isabella 
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grunn av evakueringer, tapte jaktinntekter, fiske og lignende.178 Disse skadene vil være en «følge 
af» miljøskaden.  
 
8.4 Betydningen av tid 
 
Et spørsmål som kan reises i forbindelse med art. 7, er om miljøskaden må ha oppstått for at det 
skal være tale om «miljøskade». Det fremgår av art. 2 nr. 3 bokstav b at også skader «(…) der vil 
kunne indtræde» reguleres av forordningen.  
 
Det betyr at miljøskaden ikke trenger å ha manifestert seg for at man kan foreta et lovvalg etter art. 
7. Det er nok at skaden er potensiell.   
 
Det kan heller ikke leses ut noe krav til hvor lang tid det må ha gått fra den skadevoldende begiven-
het fant sted, til skaden manifesterer seg. Noen miljøskader vil inntre umiddelbart, som bunkersol-
jesøl. Andre miljøskader kan oppstå over tid.  
 
Ta for eksempel en fabrikk som ligger ved et vann, og slipper ut litt og litt kjemiske stoffer i vannet. 
De første årene fører ikke denne forurensningen til noen negative endringer eller forringelse av mil-
jøet, men etter hvert blir opphopningen av kjemikaliene så stor at det forårsaker miljøskade. Selv 
om det kan ta lang tid før handlinger forårsaker miljøskade, er det like fullt en skade på miljøet, og 
således beskyttelsesverdig etter art. 7. Hva gjelder skadevolders ansvar, vil det følge av bakgrunns-
retten hvorvidt han står erstatningsrettslig ansvarlig. Først i denne vurderingen vil de alminnelige 
krav til årsakssammenheng, osv. vurderes.  
 
8.5 Krav til hvem eller hva som forårsaker miljøskaden?   
 
Miljøskaden må være en konsekvens av menneskelige aktiviteter.179 Således faller naturligvis ska-
der som oppstår som følge av naturkatastrofer utenfor.180  
 
I art. 7 oppstilles det ingen krav til hvordan den negative endringen eller forringelsen må være for-
voldt. I motsetning til de norske lovene, kan det ikke leses ut noe krav om at miljøskaden må være 
forårsaket av forurensning. Det innebærer at miljøskade som er forsaket av «vanlig skadeforvoldel-
se» også omfattes av art. 7. Med «vanlig skadeforvoldelse» mener jeg direkte skadevoldende hand-

                                                
178  Hellner (2014) s. 170 
179  COM (2003) 427 final s. 19 
180  Grensen mellom menneskelige aktiviteter og naturkatastrofer kan tenkes å være vanskelig og trekke. For eksempel 

ved et snøskred: Er snøskredet utløst som følge av sprengningsarbeider i området, eller har det en naturlig årsak?  
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linger på miljøet som ikke har noe med forurensning å gjøre.181 For eksempel vil en påsatt skog-
brann føre til miljøskade. Skogbrannen i seg selv er ikke forårsaket av forurensning. Røyken og 
kjemikaliene som oppstår som følge av skogbrannen er imidlertid forurensende.  
 
Hvorvidt miljøskaden inntrer som følge av forurensning, eller om den inntrer som følge av «vanlig 
skadeforvoldelse» er således uten betydning etter Roma II art. 7.  
 
Forordningen er også taus om hva slags forurensningskilder som omfattes. Det betyr at miljøskader 
som følge av avfall eller farlige stoffer faller inn under art. 7, uavhengig av hva slags virksomhet de 
stammer fra. Forurensning som følge av petroleumsvirksomhet og sjøfart kan derfor også falle inn 
under anvendelsesområdet til art. 7, men slik at særskilte lovvalgsregler i internasjonale konvensjo-
ner får forrang foran Roma II.182 
 
Enkelte skadevoldende begivenheter vil imidlertid falle utenfor forordningens anvendelsesområde. I 
art. 1 nr. 2 bokstav f fremgår det at atomskader faller utenfor forordningen. Lovvalg ved erstatning 
for miljøskader som følge av radioaktiv forurensning må derfor finne sin løsning utenfor Roma II-
forordningen.183  
 
8.6 Virkningen av at noe anses som en «miljøskade» 
 
Virkningen av å være utsatt for miljøskade, er at skadelidte gis muligheten til å velge mellom å an-
vende handlingsstedet eller virkningsstedets rett. Det er altså ikke opp til retten å foreta lovvalget. 
 
I fortalen pkt. 25 gis det en oversikt over de hensynene som ligger bak denne begunstigelsen:  
 

«Med hensyn til miljøskader er det ud fra traktatens artikel 174 – der fastsætter, at der bør være et højt 
beskyttelsesniveau baseret på forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats, princippet 
om indgreb fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler – fuldt berettiget at lægge 
princippet om begunstigelse af den skadelidte til grund. Spørgsmålet om, hvornår den erstatningssøgen-
de kan foretage sit lovvalg, bør afgøres efter loven i den medlemsstat, hvor den domstol, som sagen er 
anlagt ved, er beliggende.» 

 
Formålet bak artikkel 7 er å bidra til at miljøet får økt beskyttelsesnivå.184 I fortalebetraktningen ser 
man at kommisjonen viser til de miljørettslige prinsippene for å veie opp at skadelidte gis mulighet 
til å velge mellom handlingsstedets og virkningsstedets rett. Det er altså ikke i sympati med skade-
                                                
181  Se kapittel 5.2.2 
182  Se Roma II art. 28 
183  Se for eksempel Pariskonvensjonen med protokoller og Wienkonvensjonen med protokoller 
184  COM (2003) 427 final s. 19 
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lidte at valgfriheten gis, men fordi en slik valgfrihet kan virke preventivt på en potensiell skadevol-
der.185 Det å gi skadelidte en slik valgmulighet er således et middel for å oppnå økt miljøbeskyttel-
se.186 
 
Når i saksgangen valget må tas, skal i følge fortalebetraktning nr. 25 avgjøres etter retten i lex fori. 
Hensynet til forutsigbarhet for skadevolder, effektivitet og prosessøkonomi tilsier at lovvalget bør 
tas forholdsvis raskt.  
 
Virkningen av at skadelidte har foretatt sitt valg, er at den valgte bakgrunnsretten skal anvendes på 
alle rettslige spørsmål i saken.187 Skadelidte kan således ikke velge at enkelte sider av saken skal av 
løses etter skadestedets rett, mens andre sider av saken skal løses etter handlingsstedets rett.188  
 
8.7 Kun sivile og handelsrettslige krav  
 
Roma II-forordningen kan bare anvendes på saker som gjelder sivile og handelsrettslige krav, jf. art. 
1 nr. 1.189 Hvorvidt et krav skal anses som sivil og handelsrettslig eller ikke - skal i følge EU- dom-
stolens praksis tolkes autonomt.190 
 
I art. 1 nr. 1 fremgår det at forordningen ikke kan anvendes ved «(…) statens ansvar for handlinger 
og undladelser under udøvelsen af statsmagt...». At art. 7 kun gjelder på sivile og handelsrettslige 
krav innebærer at ansvar for handlinger og unnlatelser under utøvelse av statsmakt faller utenfor 
forordningens virkeområde.191 Det betyr at art. 7 ikke kan anvendes dersom miljøskaden er forårsa-
ket av det offentliges planleggingsfeil, ulovlige tillatelser eller feil ved overvåkning.192  Art. 7 vil 
derimot gjelde hvis staten pådrar ansvar som følge av forretningsdrift, handel og annen virksomhet 
av økonomisk karakter.193 
 
I Rüffer-saken sank et tysk fartøy i Ems-bukten, som ligger mellom Nederland og Tyskland. Skipet 
ble i etterkant hevet og fraktet i land på den nederlandske stats regning. Den nederlandske staten 
saksøkte deretter skipets eier med krav om å få erstattet kostnadene. Spørsmålet var om kravet var 
sivil- og handelsrettslig slik at Brusselkonvensjonen kunne anvendes. Domstolen kom til statens 
                                                
185  Huber (2011) s. 208 
186  Huber (2011) s. 208 
187  Huber (2011) s. 215 
188  Huber (2011) s. 215 
189  Se tilsvarende regel i Roma 1 art. 1 nr. 1, og Brussel I (bis) art. 1 nr. 1.  
190  Se blant annet Lechouritou (2007) premiss 29 
191  Huber (2011) s. 210 
192  Huber (2011) s. 210 
193  Hellner (2014) s. 51 
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krav ikke var å anse som sivil- og handelsrettslig fordi opprydningen var å anse som utøvelse av 
offentlig myndighet.194 
 
Det betyr at krav fra det offentlige om for eksempel opprydningskostnader som i et Full City-
tilfelle, ikke anses som sivile- og handelsrettslige krav. Som følge av at staten ofte står for oppryd-
ning av store miljøskader, vil de virkelig store kravene ikke være dekket av lovvalgsregelen i for-
ordningen.  
 
At Roma II art. 7 er begrenset til kun å gjelde for sivil- og handelsrettslige krav, medfører at effek-
ten av miljøbeskyttelsen blir påvirket.  
 
.  
 
 
 
 

  

                                                
194  Rüffer (1980) premiss 16 
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9 Handlingsstedets retts relevans 
 
Ved distansedelikter, altså hvor skaden voldes i en stat, og skadevirkningene inntreffer i en annen, 
må det foretas et lovvalg. Dersom handlingsstedets bakgrunnsrett skal anvendes – stort sett som 
følge av skadelidtes valg – skal hele saken avgjøres etter de materielle rettsreglene i dette landet. 
Siden skadevolder er underlagt handlingsstedets statlige forskrifter og konsesjoner, vil disse kunne 
inngå i vurderingen av skadevolders ansvar.  
 
Dersom handlingsstedet og virkningsstedet ikke er sammenfallende, og virkningsstedets bakgrunns-
rett skal anvendes – enten som følge av skadelidtes valg eller som følge av lov eller sedvane – er 
spørsmålet om handlingsstedets rett skal ha relevans, og i så fall hvilken vekt denne skal tillegges. 
 
Det klare utgangspunktet er at virkningsstedets erstatningsrett i sin helhet skal anvendes for å løse 
tvisten. Lovvalget har kollisjonsrettslig virkning, noe som betyr at handlingsstedets erstatningsreg-
ler, inklusive deres preseptoriske regler, ikke kommer til anvendelse.195 Skal saken løses etter norsk 
rett, vil spørsmål om hva som anses som skade, krav til årsakssammenheng og adekvans, erstat-
ningsutmålingen osv. løses utelukkende etter norske regler.196 Hvis norsk rett oppstiller ansvar på 
objektivt grunnlag, vil det således være uten betydning om handlingsstedets rett krever at ansvar er 
betinget av skadevolders skyld.  
 
Den norske retten vil i en erstatningssak imidlertid være begrenset til å gjelde avbøtende tiltak og 
erstatning.197 Det følger av folkerettslige regler at norsk lovgivning ikke kan stille forebyggende 
krav til utenlandsk virksomhet som drives utenfor norsk territorium, selv om virksomheten potensi-
elt kan forurense i Norge.198 Det betyr at dersom en britisk innretning forårsaker miljøskade i Nor-
ge, vil den ikke være underlagt de norske rammene for helse, miljø og sikkerhet som er fastsatt i 
«rammeforskriften»,199 men være underlagt handlingsnormer og offentligrettslige reguleringer i 
Storbritannia. 
 
Problemet oppstår når skadevolders erstatningsansvar i virkningsstaten er betinget av skyld i form 
av forsett eller uaktsomhet. En aktsomhetsvurdering vil nemlig kunne være nært knyttet opp mot 
hvorvidt den skadevoldende virksomheten har overholdt HMS-regler. Spørsmålet er da om domsto-

                                                
195  Cordero-Moss (2013) s. 93 
196  Slik er det også etter felles-europeisk rett. Se Roma II art. 15 
197  Backer (2012) s. 318 
198  Backer (2012) s. 318 
199   F12. 02.2010 nr. 158  
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len ved vurderingen av skadevolders aktsomhet skal se hen til sikkerhets- og adferdsnormene i 
handlingsstaten.  
 
I Roma II art. 17 er det åpnet for at sikkerhets- og adferdsregler på handlingsstedet kan ha relevans. 
Bestemmelsen har ordlyden:   
 

«Ved vurderingen af den påstået ansvarliges adfærd tages der faktisk og i relevant omfang hensyn til de sik-
kerheds- og adfærdsregler, der var gældende på stedet og tidspunktet for den begivenhed, der har udløst erstat-
ningsansvaret.» 

 
Bestemmelsen gjelder for alle reglene i forordningen, men har fått særlig betydning i forhold til art. 
7. I forslaget til Den europeiske kommisjonen vises det til at problemet ved ansvar for miljøskader 
er den nære linken mellom de offentligrettslige reglene som regulerer virksomheten samt de sikker-
hetsreglene som virksomheten er pålagt å overholde.200  
 
I fortalebetraktning 34 står det følgende om hvilke hensyn art. 17 bygger på, samt hva som nærmere 
ligger i begrepet «sikkerheds- og adfærsregler».  

 
«For at der kan sikres en fornuftig balance mellem partenes interesser, må der i relevant omfang tages 
hensyn til de sikkerheds- og adfærdsregler, der gælder i det land, hvor den skadevoldende handling er 
begået, også selv om forpligtelsen uden for kontrakt er underlagt et andet lands lov. Udtrykket »sikker-
heds- og adfærdsregler« bør forstås som omfattende alle regler, der vedrører sikkerhed og adfærd, her-
under f.eks. færdselssikkerhedsregler, når der er tale om trafikulykker.» 

 
At den fremmede rettens sikkerhets- og adferdsregler skal «tages hensyn til», betyr ikke at domsto-
len er forpliktet til å anvende disse.201 Sikkerhets- og adferdsreglene skal kun brukes som et fak-
ta.202 Hvilken betydning den fremmede statens sikkerhets og adferdsregler har, samt i hvilken grad 
de blir sett hen til, vil dermed kunne variere fra sak til sak.203  
 
Etter min mening, bør ikke vekten av handlingsstedets sikkerhets- og adferdsregler overdrives av 
hensyn til skadelidte i en miljøskadesak. I et land med lav miljøbeskyttelse, vil trolig sikkerhets- og 
adferdsreglene også være lite utviklet. Selve poenget med art. 7 er nettopp å gjøre det ugunstig for 
virksomheter å etablere seg i land med svak miljøbeskyttelse. Dersom domstolen i for stor grad så 
hen til handlingsstedets sikkerhets- og adferdsregler vil art. 7 miste mye av sin betydning.  
 

                                                
200  COM (2003) 427 final s. 20 
201  COM (2003) 427 final s. 20 
202  COM (2003) 427 final s. 20 
203  Clarkson (2011) s. 271 
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I norsk rett vil det sjeldent være nødvendig å se hen til sikkerhets- og adferdsregler fordi de norske 
lovene oppstiller objektivt ansvar for miljøskader.204 Det innebærer at vurderinger av aktsomhet 
eller forsett ikke er nødvendige for å holdes ansvarlig. Skadevolder er ansvarlig uten hensyn til 
skyld.  
 
  

                                                
204  Se forurensningsloven § 55 (1), petroleumsloven § 7-3 (1), sjøloven §§ 183 (1), 191 (1) og fra 2017 sjøloven § 212 

(1) 
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10 Partenes adgang til å avtale bakgrunnsrett 
 
Ovenfor er det gjort rede for de ulovfestede og lovfestede lovvalgsreglene som følger av norsk og 
felles-europeisk rett. I dette kapittelet skal det gjøres rede for hvilke muligheter partene selv har for 
å avtale hvilken bakgrunnsrett som skal regulere de rettslige spørsmålene.  
 
Partsautonomien har sitt utgangspunkt i kontraktsretten, og er i dag godtatt som den alminnelige 
lovvalgsregelen på dette rettsområdet.205 På det erstatningsrettslige området har man imidlertid ikke 
hatt tradisjon for å tillate partsautonomien som lovvalgsregel.206 Dette er begrunnet med at erstat-
ningsansvar utenfor kontrakt ofte oppstår som følge av uforutsette forhold, og at partene således 
ikke har hatt anledning til å ha noen forutgående kontrakt.207 
 
I den felles-europeiske internasjonale privatretten er det åpnet partsautonomi i erstatningsrettslige 
tvister i Roma II art. 14:208  
 

1. Parterne kan aftale, hvilken lov der skal anvendes på forpligtelser uden for kontrakt: 
a) Ved en aftale, der indgås, efter at den skadevoldende begivenhed har fundet sted, 

eller 
b) Såfremt alle parterne udøver erhvervsmæssig virksomhed, også ved en aftale, der er for-

handlet frit, inden den skadevoldende begivenhed fandt sted. 
 

Lovvalget skal være udtrykkeligt eller med rimelig sikkerhed fremgå af sagens omstændigheder 
og må ikke berøre tredjemands rettigheder.  

 
2. Er alle elementer med relevans for sagen på det tidspunkt, hvor den skadevoldende begivenhed finder sted, 

lokaliseret i et andet land end det, hvis parterne har valgt, kan parternes lovvalg ikke medføre tilsidesættel-
se af bestemmelser i dette andet lands lov, som ikke kan fraviges ved aftale.  
 

3. Er alle elementer med relevans for sagen på det tidspunkt, hvor den skadevoldende begivenhed finder sted, 
lokaliseret i et andet land end det, hvis lov parterne har valgt, kan parternes lovvalg ikke medføre tilside-
sættelse af bestemmelser i fællesskabsretten, i givet fald som gennemført i den medlemsstat, hvor domsto-
len er beliggende, som ikke kan fraviges ved aftale.  

 
I første ledd oppstilles to alternativer for partsautonomien: Etter alternativ a gis partene mulighet til 
å inngå avtale om lovvalg etter at skaden har inntruffet. Etter alternativ b kan en avtale om lovval-
get også inngås før den skadevoldende begivenhet fant sted, forutsatt at begge parter er næringsdri-

                                                
205  Cordero-Moss (2013) s. 204 
206  Cordero-Moss (2013) s. 346 
207  Cordero-Moss (2013) s. 346 
208  Cordero-Moss (2013) s. 346 
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vende. Bestemmelsen oppstiller ikke krav om at partene må velge handlingsstedet eller virknings-
stedets rett. Partene står således i utgangspunktet fritt til å avtale og anvende bakgrunnsretten i hvil-
ket som helst land.  
 
I forarbeidene til Roma II-forordningen fremgår det at partsautonomien var blitt mer akseptert i 
medlemslandenes nasjonale internasjonal privatrett, og at den foreslåtte reguleringen dermed ville 
følge denne utviklingen.209  
 
Partsautonomien gjelder imidlertid ikke uten unntak. For det første følger det av art. 14 første ledd 
at partenes avtale ikke kan berøre tredjemenns rettigheter. Etter annet og tredje ledd begrenses avta-
lefriheten ytterligere ved at partene ikke kan avtale seg vekk fra ufravikelige regler internt i den 
nasjonale retten og EU-rettslige regler som er ufravikelige. Dette kalles for «mandatory rules»,210 
eller på norsk: preseptoriske regler. 
 
Begrensningen i annet ledd medfører at partene ikke kan avtale seg bort ifra interne ufravikelige 
regler i det landet som forordningens lovvalgsregler utpeker. I fortalebetraktning 31 fremgår det at 
«(V)ed fastlæggelsen af, at der foreligger en aftale, skal domstolen tage hensyn til parternes intenti-
oner. Den svage part bør beskyttes, ved at der stilles en række betingelser for et sådant valg». For-
budet mot å avtale seg vekk fra tvingende regler er således basert på et ønske om å beskytte den 
svake part.211  
 
Unntaket har en side til, og kan sammenlignes med «overordnede præceptive bestemmelser» i art. 
16.212 I art. 16 oppstilles en regel om at internasjonalt preseptoriske regler i domstolslandet kan an-
vendes uansett hvilken bakgrunnsrett som ellers skal anvendes. Forskjellen mellom art. 14 (2) og 
(3) og art. 16 er at art. 16 gjelder internasjonale preseptoriske regler. Selv om en bestemmelse kan 
anses som ufravikelig i internrettslig sammenheng, er det ikke dermed sagt at den er internasjonalt 
ufravikelig.213 Internasjonalt preseptoriske reglene er derfor en snevrere gruppe av regler enn de 
alminnelige preseptoriske reglene.214 
 
Det er vanskelig å se at skadelidte ved miljøskade skal ha noen interesse i å inngå avtale med ska-
devolder om lovvalget, når skadelidte uansett kan velge mellom handlingsstaten og virkningsstatens 
rett. Dersom skadelidte er den svake part, må vedkommende gjennom avtalen være like begunstiget 

                                                
209  COM (2003) 427 final s. 22 
210  COM (2003) 427 final s. 23 
211  COM (2003) 427 final s. 23 
212  På norsk: «internasjonalt preseptoriske regler» 
213  Cordero-Moss (2013) s. 124 
214  Cordero-Moss (2013) s. 96 
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som han ville vært etter den ”beste bakgrunnsrett”. Vernet av skadelidte fører dermed til at skade-
lidte ikke kan avtale seg til et dårligere resultat. 
 
I norsk rett anerkjennes tradisjonelt ikke partenes autonomi som lovvalgsregel utenfor kontraktuelle 
spørsmål.215 Ved erstatning for miljøskadekrav som de norske lovene tar sikte på å regulere, har 
antakelig ikke partene en slik mulighet til å avtale bakgrunnsretten. Dersom partsautonomien skal 
tillates, tilsier hensynet til skadelidte at det ikke bør være fullstendig frihet til å avtale seg bort fra 
beskyttelse som gis av bakgrunnsretten.216 I norsk rett vil det muligens være større aksept for å tilla-
te partsautonomi dersom partene er profesjonelle, for eksempel hvis en innretning på norsk sokkel 
volder skade på innretning på britisk sokkel. Fordelen med å anerkjenne partenes lovvalg, er at det 
gir klarhet i lovvalget, og således prosessøkonomiske besparelser.217  
 
 

  

                                                
215  Cordero-Moss (2013) s. 346 
216  Cordero-Moss (2013) s. 347 
217  Cordero-Moss (2013) s. 347 
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11 Ordre public-forbeholdet 
 
Dersom norske lovvalgsregler peker ut bakgrunnsretten i en annen stat, må domstolen som utgangs-
punkt legge denne bakgrunnsretten til grunn for sakens avgjørelse.218 Det er ingen begrensninger i 
hvilke staters bakgrunnsrett som kan anvendes, og lovvalgsreglene kan således henvise til rettssys-
temer som har svært ulik materiell rett enn den vi har i Norge. Lovvalgsreglene gjelder på den må-
ten universelt, og uten diskriminering av fremmede staters materielle rett. 
 
Fra dette vide utgangspunktet finnes det i internasjonal privatrett et unntak som fungerer som en 
slags sikkerhetsventil.219 Dette kalles for «ordre public-forbeholdet». I bokhandlerdommen beskri-
ver førstvoterende forbeholdet slik: «Et «ordre public»-forbehold er et forbehold om at den frem-
mede retten må vike dersom anvendelsen av fremmed retten vil føre til et resultat som strider sterkt 
med vår rettsfølelse».220  
 
Hvorvidt et resultat «strider sterkt» med vår rettsfølelse i Norge, vil bero på vårt samfunns tradisjo-
ner, og juridiske, etiske og sosioøkonomiske verdier.221  
 
Er det for eksempel i strid med vår rettsfølelse dersom anvendelse av en fremmed bakgrunnsrett 
resulterer i at skadelidte ikke blir tilkjent erstatning, når anvendelse av norsk rett klart ville ført til 
det motsatte resultat? Og videre; Vil det stride sterkt med vår rettsfølelse dersom den fremmede 
retten pålegger skadevolder skyhøy erstatning, langt utover det han etter norsk rett ville stå ansvar-
lig for?222 
 
Begge disse eksemplene kan sies å stride med vår rettsfølelse siden prinsippet om at forurenseren 
betaler står sterkt, og vi opererer med adekvansbegrensninger. Hvorvidt eksemplene strider så sterkt 
med vår rettsfølelse at domstolen ville anvendt ordre public-forbeholdet, beror på hvilken terskel 
som legges til grunn.  
 
En naturlig språklig forståelse av uttrykket «strider sterkt» taler for at det skal en del til for å anven-
de forbeholdet. At resultatet fremstår som urimelig eller urettferdig, er således ikke tilstrekkelig for 

                                                
218  Cordero-Moss (2013) s. 162 
219  Gaarder (1993) s. 45  
220  Rt. 2009 s. 1537 (37) 
221  Cordero-Moss (2013) s. 164 
222  I amerikansk rett opererer man for eksempel med såkalte «puntitive damages» som gir domstolene mulighet til å 

ilegge ekstremt høy erstatning uten sammenheng med skadelidtes økonomiske tap, se Cordero-Moss s. 171 
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å anvende forbeholdet.223 I det felles-europeiske samarbeidet er ordre public-forbeholdet kodifisert i 
Roma II artikkel 26, og kan bidra til å klarlegge hvor terskelen nærmere ligger:  
 

Artikel 26 
Ordre public i domstolslandet 

Anvendelsen af en bestemmelse i et bestemt lands lov, som er udpeget efter denne forordning, kan 
kun undlades, hvis en sådan anvendelse er åbenbart uforenelig med ordre public i domstolslandet. 

 

En naturlig språklig forståelse av ordlyden «åpenbart uforenelig», tilsier at forbeholdet anvendes 
restriktivt. Slik må også fortalebetraktningene i pkt. 32 forstås. I følge disse kan orde public-
forbeholdet bare anvendes under «ekstraordinære omstændigheder». Samlet betyr dette at domstol-
ene bør være meget tilbakeholdne med å anvende forbeholdet. Hensynet bak en restriktiv bruk av 
forbeholdet, er å forhindre at lovvalgssystemet skal bli undergravd.224  
 
Virkningen av å anvende ordre public-forbeholdet er at man ser bort i fra den delen av den fremme-
de retten som strider mot vår rettsfølelse. Altså behøver ikke nødvendigvis hele den fremmede ret-
ten å vike. Dersom lempingen av én bestemt regel fører til at resultatet ikke strider mot vår rettsfø-
lelse, bruker man forbeholdet på denne, men ikke resten av den fremmede retten.225  
 
Dersom ordre public-forbeholdet anvendes, blir det nødvendig å utfylle tomrommet med en ny re-
gel.226 Hvordan man skal utfylle dette tomrommet, går jeg ikke nærmere inn på i denne avhandling-
en.  
 
 
  

                                                
223  Gaarder (1993) s. 47 
224  Cordero-Moss (2013) s. 162 
225  Cordero-Moss (2013) s. 170 
226  Cordes (2010) s. 180 
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12 Avsluttende betraktninger 
 
Lovvalg ved miljøskadekrav er et komplekst rettsområde som har til formål å forene både de de 
spesielle hensyn som gjelder i miljøretten, og de hensyn som gjør seg gjeldene i den internasjonale 
privatretten. Når disse to rettsområdene samles under ett, innebærer det at et nettverk av nasjonale, 
EU-rettslige og folkerettslige reguleringer vil påvirke og forme lovvalgsreglene.  
 
Det er ingen tvil om at lovvalgsregler fortsatt er av stor betydning for å regulere ansvar for miljøs-
kader. Selv om det finnes mange folkerettslige avtaler som tar sikte på økt miljøvern, er konvensjo-
nene ofte politiske, og preget av statenes ønske om å inngå kompromisser. Til syvende og sist er det 
derfor opp til statene selv å regulere ansvar for miljøskader, med den følge at reguleringen kan vari-
ere svært mye fra land til land. 
 
Som følge av statenes ulike ansvarsregler, er det dermed desto viktigere med harmoniserte lovvalgs-
regler. Dette er for å bidra til økt forutsigbarhet for partene, men også for å unngå forum shopping. 
Gjennom det felles-europeiske samarbeidet er lovvalget ved miljøskadekrav nå regulert i EU-
området. I Norge har vi derimot et relativt fragmentert regelsett, noe som krever en analyse av hva 
slags type skade saken gjelder, før regler om reglenes stedlige anvendelsesområde gir svaret på det 
internasjonal-privatrettslige lovvalgsspørsmålet.  
 
Faller skaden saken gjelder utenfor lovenes saklige virkeområde, må lovvalget løses etter ulovfeste-
de regler. Som følge av Høyesteretts uttalelser i moderne tid, vil det da være mulig å se hen til de 
felles-europeiske lovvalgsreglene i Roma II art. 7 for å tette de «lovvalgshullene» som oppstår ved 
miljøskadekrav etter norsk rett.  
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13 Kildeliste  
 
Lovgivning 
 
Norske lover  
 
EØS-loven Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) av 27.11.1992 
nr. 109 
 

Forurensningsloven  Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.03.1981 nr. 6 
 

Petroleumsloven Lov om petroleumsvirksomhet av 22.03.1985 nr. 11 (opphevet) 
Lov om petroleumsvirksomhet av 29.11.1996 nr. 72 
 

Sjøloven Lov om sjøfarten av 24.96.1994 nr. 39 
 

Territorialfarvannsloven  Lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone av 
27.06.2003 nr. 57 

                                                                                                  

 
Forskrifter  
 
F12. 02.2010 nr. 158  Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten 

og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) 
 

F01.11.2010 nr. 1394 Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv for-
urensning og radioaktivt avfall 

 
                                                                                                                  
Traktater og protokoller:  
 
Ansvarskonvensjonen International Convention on Civil Liability for Oil Pollution 

damage (CLC) av 1969 
 

Bunkersoljekonvensjonen International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution 
Damage av 2001 
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Fondskonvensjonen International Convention on the establishment of an Interna-
tional Fund for Compensation for Oil Pollution Damage av 
1992 med protokoll av 2003 
 

Havrettskonvensjonen United Nations Convention on the Law of the Sea av 1982 
 

HNS-konvensjonen International Convention on Liability and Comensation for 
Damage in Connection with the Carrige of Hazardous and 
Noxious Substances by Sea (HNS) av 1996 med protokoll av 
2010 
 

LLMC konvensjonen Convention on limitation of liability for maritime claims av 
1976 med protokoll av 1996 
 

Luganokonvensjonen Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforce-
ment of Judgments in Civil and Commercial Matters 2007 
 

Nairobikonvensjonen 
 

The Nairobi International Convention on the Removal of 
Wrecks av 2007 
 

Nordisk miljøvernkonven-
sjon 
 

Miljøvernkonvensjon av 19. februar 1974 
 

Pariskonvensjonen Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear 
Energy av 1960 
 

Wienkonvensjonen Convention on Civil Liability for Nuclear Damage av 1963 
 

 

 
EU-direktiver og forordninger:  
 
Brussel I (bis)-forordningen 
 

Europa-parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 
af 12. december 2012 om retternes kompetence og om aner-
kendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og han-
delsretlige område 
 

Brussel I- forordningen Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om 
retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af 
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retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 
 

Miljøansvarsdirektivet Europa-parlamentets og rådets direktiv (2004/35/EF af 21. 
april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og 
afhjælpning af miljøskader 
 

Roma I-forordningen Europa-parlamentets og Rådets forordning nr. 593/2008 af 17. 
juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser 
(Rom I) 
 

Roma II-forordningen Europa-parlamentets og Rådets forordning nr. 864/2007 af11. 
juli 2007 om lovvalgsregler uden for kontrakt (Rom II-
forordningen) 

 
Forarbeider 
 
Norske forarbeider:  
 
NOU 1981: 33 
 

Erstatningsansvar for forurensningsskade som følgje av petro-
leumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel 
 

Ot.prp. nr. 11 (1979-1980)  Om lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurens-
ningsloven) 
 

Ot.prp. nr. 72 (1982-1983)  Lov om petroleumsvirksomhet 

Ot.prp. nr. 33 (1988-1989)  
 

Om lov om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 
forurensninger og om avfall (forurensningsloven) m.v (Erstat-
ningsansvar ved forurensningsskade) 
 

Ot.prp. nr. 43 (1995-1996) 
 

Om lov om petroleumsvirksomhet 

Ot.prp. nr. 79 (2004-2005)  Om lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten 
(sjøloven) (ansvar for oppryddingstiltak etter sjøulykker m.m.)  
 

Ot.prp. nr. 77 (2006-2007) 
 

Om lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten 
(sjøloven) og om samtykke til ratifikasjon av den internasjona-
le konvensjon 2001 om erstatningsansvar for bunkersoljesøl-
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skade  
 

Prop.46 LS (2014-2015) Endringer i sjøloven (erstatningsansavar ved transport av far-
lig gods m.m) og samtykke til ratifikasjon av protokoll 30. 
april 2010 til den internasjonale konvensjon om ansvar og 
erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige 
og skadelige stoffer, 1996  
 

St.meld. nr. 14 (2004-2005) På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap 

 

EU forarbeider:  
 
COM (2003) 427 final  Proposal for a regulation of the European parliament and the 

council on the law applicable to non-contractual obligations 
(«Roma II»)  

 

Rettspraksis 
 
Høyesterett:  
 
Rt. 2000 s. 654  

Rt. 2006 s. 1008  

Rt. 2009 s. 1537 Bokhandlerdommen 

Rt. 2011 s. 531 Krigsforbryterdommen 

Rt. 2011 s. 1532  

Rt. 2012 s. 1951  

HR 2016-1251 A Eimskip-dommen 

 

EU-domstolen:  
 
C-814/79 16.desember 1980 

C-292/05 15. februar 2007 

Netherlands State v. Reinold Rüffer 

Lechouritou and Others v. Greece 
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