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1 Innledning 
Det er av avgjørende betydning for samfunnet at aktiviteter som å fange fisk, lete etter olje, 
transportere varer, mennesker m.m. tar høyde for den særegne risiko som tas ved å ferdes på 
havet.  

Uten å gi noe bred sammenligning mellom forholdene på landjorden og til havs, kan det 
skisseres noen ulike situasjoner som betegner forskjellen mellom sjø og land. Brenner et hus 
er man i tilnærmet sikkerhet om man klarer å komme seg ut av inngangsdøren. Brenner det 
ombord et skip er man ikke uten videre trygg om man hopper i havet eller går ombord i livbå-
ten. Etter omstendigheten oppstår nye faremomenter som faren for å drukne eller fryse i hjel. 
En storm påfører en bygning store skader, men når stormen har løyet kan huset repareres der 
hvor det står oppført. Et skip som blir påført store skader under en storm risikerer å synke til 
havets bunn. Skipet må som regel komme seg til havn for å foreta reparasjoner. Selvsagt kan 
det tenkes unntak på landjorden, som når leirras forflytter hus eller at en tornado tar med seg 
hele huset og knuser det til pinneved. Disse unntakene tilhører svært sjeldne tilfeller og land-
jordens regler er derfor tilpasset dette.  

Ute på havet ligger mange av de alvorligste farene og lurer rundt hjørnet til enhver tid. 
Når man er langt ute på havet med motorproblemer, kan det være en uoverkommelig oppgave 
for skipet å komme seg til trygg havn om det blåser opp til storm. Det at skipet får hjelp i slike 
tilfeller kan for både mannskapet, lasten og selve skipet være det som avgjør om alt går tapt 
eller ikke. Når alt står på spill kan det ofte være svært farefullt og tidkrevende å være den som 
påtar seg oppgaven med å berge. Det står ofte store materielle verdier på spill både for den 
som prøver å berge og den som behøver å bli berget.  

Menneskeliv betraktes av de fleste som uvurderlig. Selv om vi ikke er pålagt en sterk 
plikt til livredning ligger det i de fleste menneskers natur en vilje til å strekke seg svært langt i 
sine anstrengelser for å redde menneskeliv. Livredning skjer ofte med fare for eget liv og uten 
at livredderne blir forespeilet noen form for økonomisk belønning. For materielle verdier er 
nok vegringen for å sette liv og helse på spill langt større. Selv i tilfeller hvor det ikke eksiste-
rer noen overhengende fare for liv eller helse vil de fleste vegre seg for å påta seg en slik opp-
gave uten tilstrekkelig kompensasjon. Her har bergelønnsreglene sin avgjørende funksjon. 
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2 Oppgavens tema 
Oppgavens tema er bergelønn. I kapittel 3 behandles formålet og begrunnelsen for bergeløn-
nen. I kapittel 4 vil hjemmelsgrunnlaget for å kunne kreve bergelønn bli kort behandlet. Ka-
pittelet deles i to deler, i og utenfor kontrakt. Deretter behandles de vilkår som må være opp-
fylt for at det skal være snakk om berging i kapittel 5. Her behandles de vilkår som må være 
oppfylt for at en gjenstand kan betraktes som et bergingsobjekt. Videre behandles vilkårene 
om at bergingsobjektet må være «forulykket eller i fare» og at bergingshandlingen har gitt et 
«nyttig resultat» og at bergingsobjektet har blitt brakt i sikkerhet. 
 
Oppgaven retter seg mot å gi jurister som ikke har inngående kjennskap til forelagte rettsom-
råde oversikt over dette. Oppgaven prøver å gi et systematisk overblikk over hovedreglene og 
hovedproblemstillingene innen deler av bergingsretten. 
 
2.1 Avgrensinger 
Oppgaven tar ikke sikte på å gi en fremstilling av hvordan et bergelønnskrav sikres ved å 
gjennomgå reglene om sjøpant, sikkerhetsstillelse eller arrest herunder foreldelse av slike 
krav. 
Oppgaven tar ikke sikte på å gi noen bred fremstilling av særlig vederlag. Særlig vederlag 
trekkes frem hvor dette er naturlig for å vise til sammenhengen eller helheten innenfor ber-
gingsretten. Oppgaven tar derfor ikke sikte på å gi noen fremstilling av det ellers meget vikti-
ge punktet vedrørende forhindring eller begrensing for miljøskade. Ei heller de hendelser som 
miljøkatastrofer, oljesøl og atomavfall, som fremtvang den utvikling og bevisstgjøring som 
førte til endringer av den internasjonale bergingskonvensjon, behandles. 
Det vil heller ikke bli gitt en bred fremstilling av den historiske utviklingen innen bergingsret-
ten. Oppgaven tar ikke sikte på å gi en noen fremstilling av momenter som vektlegges ved 
utmåling av bergelønnen. Det vil ikke bli gitt en gjennomgang av hvordan bergelønnen forde-
les i tilfeller med flere bergere. Ei heller hvordan bergelønnskravet belastes de ulike interes-
sentene. Oppgaven tar ikke sikte på å gi noen fremstilling av at det tildeles en rett til å berge. 
Videre vil det ikke gis en bred fremstilling av bergers plikter under berging. Heller ikke parts-
objektet i forbindelse med uaktsomme bergers retter og plikter vil bli behandlet. 
Oppgaven behandler ikke hvilke parter som kan kreve bergelønn og for hvilke parter som er 
avskåret fra å kunne kreve bergelønn. Herunder de tilfeller hvor berger har opptrådt klander-
verdig før eller under bergingshandlingen. 
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3 Bergelønnens formål 
Bergelønnen er ment til å overvinne den risikovegring rasjonelle aktører har eller burde ha, 
når man tar hensyn til alle farer, kostnader og innsatsfaktorer en bergingshandling vil belaste 
dem med. Reglenes utforming har som formål å motivere og stimulere til berging. Oppmunt-
ring gjennom belønning. Dette omtales som oppmuntringshensynet. 
Opp igjennom historien har dette hensynet vært lagt til grunn som det ledende motiv i utfor-
mingen av alle sjøfartsnasjoners sjølover. 

3.1 Oppmuntringshensynet 

Oppmuntringshensynet vokste frem samtidig som sivilisasjonen la større vekt på å respektere 
eiendomsforhold. At eiendelen ble tilbakeført til den rettmessige eier mot belønning skulle 
motvirke de mest primitive former for eiendomserverv som okkupasjon, strandrov m.m. Etter 
hvert som handel og skipsfart tiltok meldte behovet seg for å utvikle bergingsretten. Gikk noe 
av lasten tapt skulle løfte om belønning gi finneren motivasjon til å returnere lasten. Var ski-
pet ute av stand til å klare seg selv under farlige forhold, skulle en belønning motivere poten-
sielle bergere til å bistå skipet. 
Dette kommer til uttrykk gjennom bergelønnsreglene. Selve ordet ‘bergelønn’ gir uttrykk for 
at dette er lønn for berging, men bergelønn er mer enn det man vanligvis forbinder med al-
minnelig avlønning. Bergelønn er heller ikke ren belønning. Det er ofte forbundet store kost-
nader med bergingshandlingen. Ved utmåling av bergelønn ivaretas oppmuntringshensynet 
ved å gi belønning som kommer på toppen av de faktiske utgifter bergingshandlingene påførte 
berger. 
For å overvinne den tidligere omtalte risikovegring er det bred enighet og praksis om at dette 
best oppnås ved å benytte kompenasjonsprinsippet «no cure no pay». Dette kompensasjons-
prinsippet belønner kun den som oppnår et vellykket resultat. Mislykkes man, får man ingen-
ting. Ved å knytte dette kompensasjonsprinsipp til bergingshandlingene ønsker man at berger 
yter maksimalt for å oppnå et vellykket resultat. Oppdragstakeren, bergeren, er den som bærer 
risikoen, mens oppdragsgiveren (havaristen, bergede, bergingsobjektet, har alt og vinne.1 

Videre må bergelønnen ha som formål å legge til rette for etableringen av profesjonell 
bergingsvirksomhet. Det er på det rene at profesjonelle bergere er mest kompetent til å berge. 
De har som regel både kunnskapen og utstyret som gjør dem best skikket til å foreta berging 
raskt og sikkert. Av denne grunn blir i utgangspunktet profesjonelle bergere tilkjent større 
bergelønn enn om bergingen hadde blitt utført av en ikke-profesjonell berger. Den profesjo-
nelle berger må oppmuntres til mer enn bare å berge et isolert tilfelle. De må også tjene på det 
i lengden. Mislykkes bergingsoppdraget hjelper det lite at neste vellykkede berging og den 

                                                 
1 Thorbjørnsen (1951) s.151 
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bergelønnen som tilkjennes, sammenlagt ikke dekker utgiftene for berger for både den mis-
lykkede og den vellykkede bergingshandling. 

 For et skip som berges må eierne betale bergelønn til bergerne. I realiteten er det i den-
ne utbetalingen innbakt en overveltet kostnad for de bergede fra de tidligere og kanskje kom-
mende mislykkede berginger. En slik overvelting kan virke noe urimelig og det kan hevdes at 
en løsning hvor man kun betalte de faktiske kostnader forbundet med bergingsaksjonen, burde 
velges. Foruten det som allerede er skrevet om oppmuntringshensynet og begrunnelsen for 
«no cure no pay» kan man trekke frem ytterligere ett punkt for ikke å velge en slik løsning. 
Det er ikke eieren av det bergede skipet som betaler bergelønnen, men eierens forsikringssel-
skap. Hele formålet med adgangen til å tegne forsikring er å gi alle forsikringstakere sikring 
av deres verdier mot en forholdsmessig liten premie selv om det aldri skulle oppstå behov for 
å få utbetalt noen forsikring.  

Hovedalternativet til «no cure no pay» er at man kompenserer bergingshandlingene etter 
vanlig avlønning, noe som gir en fast, stødig inntekt uavhengig av utfall. Da mister man i så 
fall insentivet til å motivere til en helhjertet innsats som blir viktigere desto farligere eller tid-
krevende oppdragene fortoner seg. Nærmere redegjørelse for dette kompensasjonsprinsippet 
og andre kompensasjonsløsninger gis i kapittel 4. 
 
Det engelskspråklige uttrykket «no cure no pay» beskriver et kompensasjonsprinsipp for 
handlinger som fører til ønsket resultat. 
Oversettes uttrykket direkte fra engelsk til norsk fremstår meningsinnholdet som «ingen kur, 
ingen betaling». Oversettes det samme prinsipp, men fra tysk: «Kein Erfolg – Keine 
Zahlung»2 får man på norsk «ingen suksess – ingen betaling». Språklig sett fremstår denne 
oversettelsen noe mer treffende enn «ingen kur, ingen betaling». Det finnes ikke noe stort 
behov for å oversette uttrykket da «no cure no pay» benyttes hovedsakelig i norsk juridisk 
litteratur 
 

4 Hjemmelsgrunnlag for krav om bergelønn 

Et potensielt bergelønnskrav stiftes enten ved eller utenfor avtale. At et bergelønnskrav er 
stiftet er ikke avgjørende for betalingsplikt. Hvorvidt bergelønnskravet kan opprettholdes og 
tilkjennes er avhengig av at betingelsene redegjort ovenfor er oppfylt. 
 
Ved avtale mottar berger en anmodning om assistanse hvoretter det inngås avtale som om-
handler flere punkter (se 3.2). Når man taler om avtaleinngåelse i sammenheng med berge-

                                                 
2 Thorbjørnsen (1951) s.155. 
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lønn betyr det at avtalen regulerer størrelsen på kompensasjonen avhengig av utfallet av ber-
gingshandlingen.  
Utenfor avtale har man to undergrupper, uanmodet og anmodet berging. Ved uanmodet ber-
ging vil berger påstarte en bergingsaksjon uten noen form for forutgående kommunikasjon 
med bergingsobjektet. At berger kan påstarte dette uten noen form for forutgående samtykke 
og likevel kunne kreve erstatning eller belønning følger av ulovfestet rett etter reglene om 
negotiorum gestio. 
Ved anmodning om berging, men uten at det sluttes avtale, påstartes bergingshandlingen etter 
forespørsel fra bergingsobjektet, men uten at partene med bindende virkning avtaler noe ved-
rørende kompensasjonens størrelse.  
Kompensasjonsformen for uanmodet berging og anmodet berging utenfor avtale, kompense-
res begge etter «no cure no pay» prinsippet. «No cure no pay» prinsippet behandles nærmere 
under 4.1. Kompensasjonsformen for anmodet berging etter avtale, kompenseres ofte etter 
samme prinsipp, men det kan avtales andre oppgjørsformer. 

4.1 Utenfor avtale - No cure no pay 

Berging må ha ført til et «nyttig resultat», jf. sjøl. § 445(1) 1.pkt.3 Dette er riktignok et vilkår 
for å tilkjenne bergelønn, men sier ikke noe om hva bergelønnen skal dekke. Bergelønnen kan 
ikke overstige verdien av det bergede, jf. sjøl. § 445 (1) 2.pkt. Dette er strengt tatt en regel 
som begrenser at bergelønnen overstiger verdien av det bergede, blir kostnadene for utført 
berging, større enn verdien av det bergede, får man ikke dekt alle utgifter, men kun oppad til 
verdien av det bergede. Denne bestemmelsen sier ikke hva som skal dekkes, og hvilke utgifter 
som skal dekkes. Ved en streng fortolkning av ordlyden i bestemmelsen gir den ikke eksplisitt 
uttrykk for at bergelønnen skal utbetales etter «no cure-no pay». Tenkt tilfelle som ikke legger 
gjeldene rettspraksis til grunn. Bergingen har ført til et «nyttig resultat» og dette blir kompen-
sert til å dekke kun faktiske utgifter. Så lenge de faktiske utgifter er mindre enn de bergede 
verdier er man innenfor bestemmelsen. Denne løsningen kjennetegner forøvrig ikke «no cure-
no pay». For å finne den siste avgjørende bestemmelsen som legger opp til «no cure no pay» 
er at bergelønnen skal oppmuntre til berging, jf. §446. Denne bestemmelsen gir ikke alene 
utrykk for «No cure-no pay» bør velges. Denne bestemmelsen sier ikke at man ikke får dekket 
sine faktiske utgifter ved mislykket handling, noe som er kjennetegnet på «no cure-no pay». 
Mislykkes man, får man intet, selv ikke de faktiske utgifter, men dette kan strengt tatt ikke 
leses ut av selve lovteksten til sjøl. § 446. Man må sammenholde sjøl. § 446 med til sjøl. § 
445 for å kunne utlede at kompensasjonsprinsippet «no cure-no pay» gjelder. Samme løsning 
i konvensjonen art 12 nr.1, art 12. nr.2, art 13(1). 

                                                 
3 Brækhus (1967) s.19 
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«No cure no pay» prinsippet legges ofte til grunn i situasjoner hvor utfallet er høyst usikkert 
og hvor man ikke finner det rasjonelt å påta seg oppdraget om kompensasjonen var vanlig 
avlønning. Videre kjennetegnes situasjonen ved at den som påtar seg oppdraget i første om-
gang tar på seg kostnadene og risikoen for å måtte bære disse i tilfelle man mislykkes. Hvis 
man derimot lykkes oppnår man en kompensasjon som langt overstiger det som anses som 
vanlig betaling for utført arbeid. Ved utmåling av kompensasjonen etter «no cure no pay» 
prinsippet tas det høyde for den risikoen oppdragstaker tok på seg. Videre tas det høyde for at 
aktører som hovedsakelig har sin inntjening etter dette prinsippet også får en kompensasjon 
som dekker de oppdragene som mislykkes. Dette kan ved første øyekast virke noe urimelig at 
oppdragsgiver må betale for andre som ikke var like heldig. Dette er likevel noe den lykkelige 
oppdragsgiver må akseptere da no cure no pay som virkemiddel er benyttet for å overvinne 
den risikovegring som naturligvis gjør seg gjeldene. Hadde man ikke tjent penger ved å arbei-
de etter no cure no pay, hadde man selvsagt ikke bedrevet slik arbeid. Alternativet var at man 
kompenserte oppdrag etter prinsippene om vanlig avlønning, hvor man vektla arbeidsinnsats 
hvor man tar høyde for en normal profitt. Dette vil for en del situasjoner fremstå som lite mo-
tiverende, jo større fare eller risiko det er forbundet med situasjonen, jo større risikovegring 
gjør seg gjeldene. «No cure no pay» prinsippet har her sin viktigste begrunnelse. Å fungerer 
som oppmuntring til særlig oppdrag som innebærer fare for både oppdragstaker og oppdrags-
giver Dette har sammenheng med den risiko man tar på seg, for den som tar på seg oppdraget 
må denne bære alle kostnadene om han mislykkes. Oppdragsgiveren står i fåre for å tape alt 
og sitter igjen med ingen verdier. Grunnet situasjons må kompensasjonen være tilstrekkelig til 
å overvinne rasjonelle aktørers risikovegring for å motivere til innsats. Vanlig betaling knytter 
seg til arbeidsinnsats, utstyr, materiell og profitt, overstiger som blir benyttet i forbindelse 
med oppdraget.  
 «No cure no pay» som kompensasjonsprinsippet er ikke eksklusivt knyttet til bergingsretten, 
men bergingsretten er sterkt knyttet til dette prinsipp. Dette prinsippet legges til grunn ved 
vellykket berging både utenfor og i avtale, med mindre det fremgår klart av avtalen at noe 
annet skal gjelde. 

4.1.1 Bemerkning til at «særlig vederlag» er unntak fra «no cure no pay». 

Bergelønn som juridisk begrep knytter seg til berging av bergingsobjektet. Særlig vederlag 
knytter seg videre til livredning, jf. sjøl. §445 (2) og «miljøberging», jf. sjøl. § 449. I juridisk 
teori4 trekkes det frem at den senere tids utvikling i forbindelse med såkalt «miljøberging» 
utgjør et viktig unntak fra «no cure no pay» prinsippet. Både i engelsk litteratur og i norsk 
litteratur fremstilles det at handlinger som forhindrer eller begrenser miljøskade er et unntak 
fra «no cure-no pay» prinsippet. Prinsippet «no cure-no pay» er et kompensasjonsprinsippet 

                                                 
4 Falkanger (2010) s.442 
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uavhengig om dette benyttes innenfor bergingsretten. Det er uløselig knyttet til suksess. Dette 
samme gjelder miljøskade, klarer man ikke å begrense eller forhindre miljøskade, betales hel-
ler ikke særlig vederlag. 
Hvis man lykkes med å forhindre eller begrense miljøskade får man rett til særlig vederlag. 
Hvis man ikke lykkes med å begrense eller forhindre miljøskade, betales intet. 
Dette er ‘no cure no pay’ prinsippet. ‘Særlig vederlag’ er derfor hverken et unntak, tillegg 
eller en utvidelse av ‘no-cure-no-pay’ prinsippet. Det har selvstendig betydning, som er knyt-
tet opp til vilkår, og i tilfelle disse oppfylles, utløses virkningen. ‘Særlig vederlag’ er en utvi-
delse av handlinger som gir rett på kompensasjon i forbindelse med en bergingshandling. Selv 
dette er nødvendigvis ikke riktig. Forhindring og begrensning av miljøskade kan være av slik 
avgjørende betydning, samfunnsmessig og ikke minst økonomisk for assurandøren/eieren at 
det kan tenkes at å berge selve bergingsobjektet kommer i annen rekke. Det tap som oppstår 
ved at selve bergingsobjektet går til syvende sist tap kan i mange tilfeller være ubetydelig i 
forhold til det økonomisk ansvar man pådrar seg ved omfattende miljøskade. Her ligger også 
formålet med å innføre ‘særlig vederlag’. Man tok innover seg de endrede forhold i skipsfar-
ten og konkluderte med at å berge selve bergingsobjektet kunne være av tilnærmet liten eller 
ingen betydning i forhold til å forhindre eller avgrense miljøskade. Men i tilfelle en oljetanker 
har gått på grunn og utslippet er allerede en realitet kan det være langt mer formålstjenlig i å 
prøve å begrense miljøskaden enn å faktisk iverksette berging av oljetankeren. Ofte er det 
ikke noe motsetningsforhold mellom disse handlinger, berges bergingsobjektet avverges ofte 
også miljøskade. Skades bergingsobjektet eller går det tapt, resulterer dette som oftest i at 
miljøskade blir enda større. Særlig vederlag er et selvstendig rettsgrunnlag som gir rett til be-
lønning etter «no cure no pay» kompensasjonsprinsippet. 

4.2 I avtale - bergingskontrakt 

I praksis er de fleste bergingsaksjoner regulert av avtale eller avtale lignende forhold mellom 
berger og bergingsobjektet. Eksempler på slike kontrakter er Skandinavisk Bergingskontrakt 
og Lloyd's Open Form. Når kompensasjonsformen i utgangspunktet ikke avviker fra retts-
grunnlaget utenfor avtale kan man spørre hvorfor de fleste bergelønnskrav likevel stiftes 
gjennom avtale. Det er tre hovedgrunner til at avtale inngås.  

For det første, bergeren får en rett til å berge. Tildeling av denne retten gir bergeren, 
med visse forbehold, beskyttelse mot konkurranse fra andre bergere. Videre beskyttes berge-
ren mot at bergingsobjektet på et senere tidspunkt nekter dem å utføre eller fullføre berging.  

For det andre, sett fra bergers ståsted er det ønskelig at bergingshandlingen blir karakte-
risert som berging. Sett fra bergingsobjektet side medfører dette en risiko for at de må betale 
bergelønn selv om det i ettertiden viser seg at vilkårene for berging ikke er oppfylt. Betyd-
ningen av at dette avtales varierer etter hvor tilbøyelig lovgivningen ved avtalekontrahentenes 
verneting er åpne for avtalerevisjon. Desto mer restriktiv lovgivningen er for å revidere avta-
len jo sterkere er ønsket fra berger å karakterisere forholdet som berging og desto større vil 
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motviljen fra bergingsobjektet være for å inngå en slik avtale. Sterke hensyn taler for at man 
ikke må ekskludere bergingsobjektet fra å påberope seg forhold i sitt forsvar i tilfelle tvist om 
berging overhodet forelå. Spesielt hvor bergingshandlingen har sitt utspring fra «innbilt fare» 
vil dette punktet gjøre seg gjeldene. 

I norsk rett kan bergingsavtaler revideres. At bergelønn ikke tilkjennes fordi bergings-
objektet ikke var i reell fare, selv om det foreligger avtale som spesifikt betegner handlingen 
som om det var berging og at bergelønn skulle tilkjennes, kan virke urimelig. Spesielt om man 
legger til grunn en risikovurdering. Hvem skal bære risikoen for at misforståelsen fant sted? 

Ved anmodet berging etter avtale er det nærliggende å peke ut bergingsobjektet må bæ-
re denne risikoen.5 Mao, har bergingsobjektet anmodet berging, og man også inngår avtale 
som bekrefter dette, må bergingsobjektet akseptere dette selv om det i ettertid skal vise seg at 
forholdene ikke. Bergingsobjektet blir om man legger et slikt syn til grunn avskåret fra å på-
berope seg disse forholdene i en eventuell tvistebehandling av spørsmålet. Men når et slikt 
syn ikke legges til grunn i norsk rett har dette sammenheng med at berger ikke løper en spesi-
ell risiko uansett. I norsk rett er det ikke behov for en risikofordeling når man ser helheten i 
lovgivningen under ett. Selv om bergelønn etter avtale underkjennes, vil bergeren ha krav på 
vanlig godtgjørelse. Bergeren sitter riktignok ikke igjen med en romslig bergelønnskompensa-
sjon, men han har fått dekket sine faktiske utgifter og har derfor ikke lidd noe tap. Man vil 
ikke komme i en situasjon hvor bergingsobjektet kvier seg for å anmode om berging fordi det 
er klar over at berger vil forlange at det inngås bergingskontrakt som binder bergingsobjektet. 

Det ikke behov for en slik dragkamp mellom berger og bergingsobjektet. Dette var til-
fellet ved hurtigruteskipet MS «Richard With».6 For det første vil berger få sin bergelønn om 
alle betingelser for berging er oppfylt. I tilfelle berging ikke oppfyller kravene til berging, 
med unntak av at bergingsobjektet går tapt, vil berger få vanlig godtgjørelse. Berger i norsk 
rett løper derfor ingen risiko for å gå med tap i noen av tilfellene, med unntak av når ber-
gingsobjektet går tapt, men da ville berger uavhengig av avtale eller ei, uansett ikke ha et ber-
gelønnskrav. 

For det tredje, sjøfarten er i høy grad av internasjonal karakter og det er derfor viktig å 
få truffet avtale om sikkerhetstillelse og verneting. 

5 Bergelønnens vilkår 

I dette avsnittet gis en kortfattet oversikt over de vilkår som må være oppfylt før bergelønn 
kan tilkjennes. I avsnittene som følger vil det gis en fyldigere gjennomgang av de ulike vilkår 
og begreper. 

                                                 
5 Røsæg (2004) s. 11 
6 Engeness (2009) upublisert manuskript utarbeidet i.f.m. grunnstøting av MS Richard With. 
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Reglene om berging og vilkår som må være oppfylt for å kunne tilkjenne bergelønn 
fremgår av kapittel 16 i lov om sjøfart av 24.juni. 1994 nr. 39. Den norske sjøloven ble endret 
i 1994 for å tilpasse seg den internasjonale bergingskonvensjon av 1989. 
 
Vilkåret for at berger skal ha rett til bergelønn er hvis bergingen har ført til et nyttig resultat, 
jf. sjøl. §445(1) 1.pkt. sml. konvensjonen art.12. 
Med ‘berging’ menes enhver handling som har til formål å yte hjelp til et skip eller gjenstand 
som er forulykket eller i fare i hvilket som helst farvann, jf. sjøl. §441(a). sml. konvensjon 
art.1(a) 
Med ‘skip’ menes ethvert skip, fartøy eller innretning som kan navigeres, jf. sjøl. §0441(b) 
sml. konvensjon art 1(b) samt sjøl. § 507. 
Med ‘gjenstand’ menes enhver løsøregjenstand som ikke er permanent festet til kysten, jf. 
sjøl. §441(c) sml. konvensjonen art.1(c). 
Med ‘forulykket’ menes at skipet er rammet av en ulykke av et betydelig omfang.7 
Med ‘i fare’ menes at det foreligger en viss sannsynlighet for en uønsket relevant begivenhet 
skal inntre.8 
Begrepet ‘nyttig resultat’ er hverken i lov eller i juridisk teori klart definert. Videre er ikke 
uttrykket gitt en klar avgrensning. Begrepet blir gitt mer utførlig gjennomgang i avsnitt 4.4. 
 

5.1 Bergingsobjektet 

Det er kun berging av materielle gjenstander som gir rett til bergelønn på selvstendig grunn-
lag. Dette omfatter skip, fartøy, flyttbare boreplattformer eller andre innretninger som kan 
navigeres, men som minner svært lite om skip, jf. sjøl. § 441(b) sml. sjøl. § 507.  
Bergingskonvensjonen taler om «… vessel or any other property…» jf. konvensjonens art 
1.(a). Bergingskonvensjonen av 1989 gjelder likevel ikke for flyttbare plattformer eller andre 
innretninger når disse har iverksatt undersøkelser, utnyttelse eller produksjon av undersjøiske 
mineralforekomster, jf. konvensjonens art.3. Sjølovens tilsvarende bestemmelse anser slike 
innretninger som skip og driften av disse som rederivirksomhet hvor bl.a. sjølovens kapittel 
16 kommer til anvendelse, jf. Sjøl. § 507(2). Det kan derfor se ut som om at konvensjonen og 
norsk lov ikke harmoniserer, men i tilfelle innretninger har iverksatt undersøkelser, utnyttelse 
eller produksjon samtidig som den er fastmontert til havbunnen vil dette medføre at de ikke 
omfattes av reglene for berging, jf. sjøl. § 441(c). Statseide fartøyer som krigsskip eller andre 
ikke-kommersielle skip eller innretninger kan være gjenstand for berging, men med de be-
grensninger som følger av folkerettslige suverenitetsprinsipper. Dette medfører at berger 

                                                 
7Brækhus 1967 s.18 
8 Ibid s.8 
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hverken får sjøpant eller kan ta arrest i krigsskipet for å sikre sitt bergelønnskrav. Det samme 
gjelder statseid last, jf. sjøl. § 455. 

Tidligere var det kun skip, ombordværende gods eller noe som hørte skipet eller god-
set til, som kunne være gjenstand for berging, jf. lov om sjøfart av 20. juli 1893 nr. 1 §224(1). 
At gjenstander skal være et bergingsobjekt ble inntatt i den internasjonale bergingskonvensjo-
nen av 1989 som erstattet bergingskonvensjonen av 1910. I norsk rett ble 1989-konvensjonens 
bestemmelser inntatt ved endringslov av 2. august 1996.  
Dette innebar en betydelig utvidelse av de objekter som kan være gjenstand for berging. Rent 
praktisk vil gjenstandene som berges fortsatt være ombordværende gods eller gjenstander som 
hører godset til, men det er ikke begrenset til kun å gjelde disse etter utvidelsen. Nå betraktes i 
teorien alle løsøregjenstander som befinner seg i hvilket som helst farvann, med unntak av de 
som er permanent festet til kysten, som bergingsobjekt. Utvidelsen medfører videre at det er 
mindre behov for å operere med et klart definert begrep for hvilke objekter som kan berges 
enn tidligere. 

Gjenstander som ikke er permanent festet til kysten omfattes, jf. sjøl. § 441(c). Det 
medfører f.eks. en flytebrygge, rørledninger eller kulturminner, som kan forøvrig være et 
fastmontert historisk skip, faller utenfor, jf. sjøl. § 442(4). Man kan kanskje innvende at en 
flytebrygge som har slitt seg ikke er permanent festet til kysten og av den grunn må kunne 
betraktes som et bergingsobjekt. Selv om det ikke fremgår direkte av ordlyden i sjøl. § 441(c) 
gjelder bestemmelsen også for gjenstander som har som hensikt å være permanent festet til 
kysten, jf. konvensjonens art. 1(c). Selv om flytebryggen sliter seg og driver av sted mot et 
skjær vil ikke dette medføre at flytebryggen blir et bergingsobjekt. 

 Gjenstander som er oppstilt på kai for ombordlossing befinner seg ikke ombord i ski-
pet eller i et farvann. Gjenstander som befant seg på landjorden ble ikke betraktet å kunne gi 
rett til bergelønn etter tolkning av tidligere sjøl. § 224(1).9 I forbindelse med tolkning av 
samme bestemmelse ble motsatt forståelse lagt til grunn i annen juridisk litteratur.10 Lovens 
ordlyd i någjeldende bestemmelse setter som vilkår at gjenstandene må befinne seg i et far-
vann. Gjenstander som befinner seg på kai kan derfor ikke regnes for å være et selvstendig 
bergingsobjekt. I tilfelle en bergingshandling avverger at et skip eksploderer med den følge at 
gjenstander på kaien ikke ødelegges skal dette likevel vektlegges ved utmåling av bergelønn, 
jf. sjøl. § 446(b). 

Hvis det reddes menneskeliv, forhindres eller begrenses miljøskade gir ikke dette en 
selvstendig rett på bergelønn. Oppnås et nyttig resultat, skal handlingene vektlegges ved ut-
målingen av bergelønnen, jf. sjøl. §§ 446(b)-446(c). Reddes menneskeliv, men skipet synker, 
går altså bergelønnskravet tapt, jf. sjøl. § 445(2). Samme gjelder når man forhindrer eller be-

                                                 
9 Brækhus 1967 s.7 
10Thorbjørnsen 1951 s.139 



11 
 

grenser miljøskade. Ved første øyekast kan det virke urimelig at livredning eller omfattende 
innsats for å forhindre miljøskade ikke gir rett til bergelønn på selvstendig grunnlag. Det er 
derfor viktig å merke seg at disse handlingene gir rett til særlig vederlag, selv om det ikke 
berges materielle verdier, jf. sjøl. § 445(3) sml. sjøl. § 449. 

Konvensjonen art.16(1) bestemmer at bergelønn ikke skal kunne avkreves de mennes-
ker som reddes. Det fremgår videre at denne bestemmelsen likevel ikke er til hinder for at 
dette avvikes i nasjonal lovgivning. I norsk rett eksisterer ingen hjemmel som pålegger perso-
ner å betale belønning i form av bergelønn for at de ble reddet. At livredning ikke gir rett til 
bergelønn fremgår av sjøl. § 445(2). Dette betyr ikke at enhver livredningsaksjon holder den 
som blir reddet fri for hvilket som helst restitusjonskrav. Har man f. eks. opptrådt grovt uakt-
somt og frembrakt den fare eller ulykke som foranlediget livbergingsaksjonen, kan dette av-
stedkomme erstatningsplikt etter vanlig erstatningsrettslige prinsipper. Dette er ikke å betrakte 
som en plikt til å betale et bergelønnskrav.  

Når noe i denne teksten betegnes som bergingsobjekt ekskluderes derfor livredning, 
forhindring eller begrensning av miljøskade. I denne tekst er både eierforholdet, fullmaktsfor-
hold og øvrige interessenter inkludert i bergingsobjektsbegrepet. I tilfelle det tales om avtale 
mellom berger og bergingsobjektet, menes avtale inngått mellom berger og rederi, eier eller 
noen som kan slutte avtale på vegne av disse som f.eks. kaptein m.fl. 

5.2 Bergingsobjektet må være «forulykket eller i fare». 

For at bergelønn skal kunne tilkjennes må bergingsobjektet være «forulykket eller i fare», jf. 
sjøl. § 441(a). Dette er et absolutt vilkår som må være oppfylt. Hvorvidt bergingsobjektet er 
«forulykket eller i fare» skal etter norsk rett vurderes objektiv (se avsnitt 4.3.3-4.3.4). Denne 
vurderingen skaper som regel få eller ingen problemer. Likevel er det viktig å få avklart gren-
setilfellene da det er hovedsakelig disse tilfellene som blir gjenstand for rettslig behandling.  
Problemstillinger som knytter seg til denne vurderingen gjennomgås i avsnitt 4.3.4. 

Sjøl. § 441(a) skiller seg fra konvensjonsteksten da konvensjonen art.1(a) taler kun om 
«in danger». Sammenligner man sjølovene fra 1893 og 1994 med konvensjonene fra 1910 og 
1989 finner man at konvensjonsteksten ikke benytter et uttrykk som tilsvarer «forulykket». I 
lovutkastet til sjøloven av 1994 fremholdte komiteen at konvensjonsteksten ikke var til hinder 
for at begrepet «forulykket» ble videreført fra sjøloven av 1893 til sjøloven av 1994 
§441(a).11 Noen videre begrunnelse for dette ga lovkomiteen ikke. Norsk rett opererer derfor 
med to begrep som beskriver en situasjon som må foreligge før et bergelønnskrav kan tilkjen-
nes. Spørsmålet er om begrepene hver for seg på selvstendig grunnlag gir rett til bergelønn. I 
dette avsnittet omhandles problemstillinger knyttet til avgrensing og klargjøring av begrepene. 

                                                 
11 NOU 1994:23 s.15 



12 
 

5.2.1 Bergingsobjektet må befinne seg «i fare» 

Hvilket meningsinnhold legges i begrepet «i fare»? I norsk juridisk litteratur oppstilles spørs-
målet «hva skal det være fare for?». Falkanger/Bull besvarer dette som «fare for fysisk skade 
av noe omfang på skipet eller gjenstanden».12 Brækhus besvarer dette som faren for fysisk 
totaltap.13 Til sammen vil svarene alltid passe et forelagt tilfelle, men hver for seg gir de ikke 
et fullgodt svar på spørsmålet. Legges Falkanger/Bull sitt svar til grunn passer dette ikke for 
tilfeller hvor bergingsobjektet frarøves sin rettmessige eier ved ulovlige midler, men uten at 
selve skipet påføres noen form for fysisk skade. Handlinger som mytteri, sjørøveri eller at 
man under en krig risikerer å miste skipet til fienden har opp igjennom rettshistorien blitt be-
dømt for å sette bergingsobjektet «i fare» uten at skipet ble påført noen skade. På samme måte 
tar ikke Brækhus sitt svar innover seg de tilfeller hvor bergingsobjektet kun påføres betydelig 
skade, men ikke går tapt. Brækhus tilfører derfor et tillegg til utgangpunktet og understreker 
at også for tilfeller hvor det foreligger betydelig fare for skade på bergingsobjektet, må dette 
inngå i farebegrepet.  

Hva med faren for miljøskade? Såfremt til at miljøskaden truer bergingsobjektet med 
fysisk skade av et visst omfang eller fysisk totaltap vil faren være relevant i forbindelse med 
berging. Fører bergingen til et nyttig resultat vil dette kunne gi rett til bergelønn. Tidligere var 
det ikke mulig å få kompensasjon for å forhindre eller begrense miljøskade i tilfelle bergings-
objektet gikk tapt i bergingsforsøket, jf. Sjøl. § 445(1) 2.pkt. Et omskrevet eksempel fra 
Brækhus belyser dette. Et skip står i fare for å eksplodere, en hendelse som ikke truer bare 
havneområdet og andre skip, men også nærliggende områder på land. Skipet blir slept langt 
bort, forså å bli senket på dypt vann. På denne måten avverges katastrofen og skipets forsik-
ringsselskap unngår omfattende forsikringsutbetalinger som langt overgår skipets verdi. Etter 
endringen av sjøloven av 1994 ble det mulig å kunne kreve kompensasjon i form av særlig 
vederlag for slike handlinger som avverget eller begrenset miljøskade, selv om bergingsobjek-
tet gikk tapt. Bergelønn tilkjennes fortsatt ikke for slike tilfeller.  

For farer som påfører bergingsobjektet annet erstatningsansvar enn det som følger av 
miljøskade tilkjennes hverken bergelønn eller særlig vederlag for å forhindre eller begrense 
slikt erstatningsansvar om bergingsobjektet skulle gå tapt. Det foreligger derfor ingen generell 
rett til bergelønn ved såkalt ansvarsberging.  

Hva med farer som påfører bergingsobjektets kostnader forbundet med forsinkelser, 
såkalt tidstap? I utgangspunktet har faren for tidstap ikke alene blitt ansett av rettspraksis som 
en relevant fare.14 Tidstap er ikke et bergingsobjekt og kan ikke være gjenstand for berging. 
Et tilfelle som belyser dette: Et skip kan ikke forlate havnen fordi havnen fryser til. Skipet og 

                                                 
12 Falkanger 2010 s. 446 
13 Brækhus 1967 s.9 
14 Ibid. s.9 
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lasten er ikke i fare da skipet ligger trygt til kai. Forsinkelsen kan medføre at store verdier går 
tapt. I tilfelle en isbryter skulle bryte isen slik at skipet kunne forlate havnen slike at forsinkel-
sen ble avverget, gir gjeldende rett gir ikke rett til bergelønn.  

I tilfelle lasten ombord står i fare ved å gå tapt som følge av forråtnelse på grunn av 
tidsforsinkelsen, kan bergelønn tilkjennes, men ikke med begrunnelsen med «fare for tids-
tap». Her må begrunnelsen være at bergingsobjektet, i dette tilfelle deler av lasten, var «i fa-
re» som følge av forråtnelse og at dette med stor sannsynlighet ville inntruffet under de rå-
dende forhold. Tilfellet belyser at årsaken til faren er vanligvis likegyldig.15 

5.2.2 Faregraden 

Faregraden betegner egentlig to momenter innenfor bergingsretten. Den første betegner den 
risiko eller sannsynlighet for at fare vil inntreffe. Den andre betegner det skadeomfang ber-
gingsobjektet risikerer å bli påført om faren inntreffer. Faregraden kan derfor uttrykkes som 
produktet av sannsynligheten for at en fare inntreffer og det skadeomfang som truer.  

Det oppstilles ikke noe vilkår i norsk rett at faren skal være overhengende, eller at den 
med overveiende sannsynlighet skal inntreffe. I juridisk litteratur oppstilles vilkåret at faren 
må være noe markert enn de ordinære farer som truer skipsfarten.16 Fra engelsk juridisk litter-
atur defineres fare som «[…real and sensible danger.][…it must not be either fancyful or 
vaguely possible.][...be actual or immediate or that the danger should be imminent.]».17 De 
laveste faregrader tangerer der hvor handlingen går fra berging til vanlig arbeid. Videre vil de 
laveste faregrader som oppfyller kravet for bergelønn ikke avstedkommer utmålinger som er 
vesentlig større enn om handlingen ble bedømt som vanlig godtgjørelse.18 Selv om de lavest 
utmålinger av bergelønn ikke er uvesentlig høyere kan det ofte være av økonomisk interesse 
for begge parter at en bergingshandling blir klassifisert som berging eller ikke, spesielt for 
berger med tanke på at bergelønnskravet kan sikres gjennom sjøpant. 

 
5.2.2.1 Historisk tilbakeblikk: «I fare» erstatter «stedt i nød» 
Legger man nåværende og tidligere sjølov til grunn skulle utgangspunktet være at en handling 
enten ble ansett som berging eller ikke med den følge at det ble utbetalt bergelønn eller kun en 
refusjon av faktiske utgifter. Tidligere anså norsk rett at en handling likevel kvalifiserte til noe 
mer enn en refusjon av faktiske utgifter, men mindre enn en bergelønn, såkalt «assistanse-
godtgjørelse». For grensetilfeller hvor retten ble stilt ovenfor en vanskelig grensedragning 
mellom enten vanlig lønn eller bergelønn, kunne denne mellomformen fremstå som et rimelig 

                                                 
15 Brækhus (1967) s.8 
16 Ibid s. 11 
17 Kennedy 2009 s.181 
18 Falkanger 2010 s.446 
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resultat.19 En sannsynlig forklaring for denne praksisen kan finnes i forholdet mellom dagjel-
dende sjølov §224(1) og bergingskonvensjonen av 1910. Dagjeldende sjølov benyttet begre-
pet «stedt i nød» mens bergingskonvensjon taler om at bergingsobjektet må være «in danger», 
jf. bergingskonvensjons art.1(a). Rent språklig sett ble det antatt at «stedt i nød» stilte strenge-
re krav til faregraden enn konvensjonsuttrykket «in danger».20 Dette medførte at norsk lov 
opererte med en strengere norm for vurdering av faregraden enn om konvensjonen hadde blitt 
lagt til grunn. I enkelte saker fremstod det for retten som urimelig at man stod igjen med kun 
vanlig godtgjørelse som kompensasjonsresultat. Retten kunne oppnådd dette resultatet på to 
ulike måter. Den ene måten ville være å utvide rammene for begrepet «stedt i nød» slik at 
begrepet innholdsmessig fikk samme betydning som konvensjonsbegrepet «in danger». Den 
andre måten var å innføre en mellomløsning mellom den vanlige godtgjørelse og bergelønn. 
Det kan innvendes at når retten tilkjente assistansegodtgjørelse utmålte retten egentlig en lav 
bergelønn og at rettens resultat var kun et utslag av valg av terminologi. Enkelte hevder at 
man ville komme frem til samme resultat uavhengig om handlingen ble bedømt som berging 
eller assistansegodtgjørelse. Dette fremstår som en noe overforenklet forklaring. For det første 
tar ikke man ikke høyde for at et bergelønnskrav sikres ved sjøpant. For det andre må det ha 
fremstått som umulig for retten å komme frem til et lovtolkningsresultat som ville bedømt 
handlingen som berging, ellers ville man nok valgt denne løsning. Det må antas at når retts-
praksis ikke valgte førstnevnte måte var dette som følge av lovens ordlyd, forarbeidene og 
reelle hensyn. 

Praksisen ved å tilkjenne assistansegodtgjørelse ble av flere forfattere kritisert i juri-
disk teori. Klæstad uttaler blant annet at denne praksisen «…har bidraget til at bringe uklarhet 
ind i forhold som ikke burde være gjenstand for tvil og misforstaa-elser.»21 Ved vurderingen 
om skipet var «stedt i nød» var det vanlig å stille spørsmålet om faren var så nærliggende at 
ingen forstandig sjømann ville avslå den hjelp som ble tilbudt. Ba man om hjelp, men det 
skulle vise seg at faren som forelå ikke oppfylte kravet til «stedt i nød», forelå det heller ikke 
berging. Høyesterettsdommer Myrdal stilte seg noe kritisk til å oppstille et slikt spørsmål. 
Konsekvensen av dette spørsmålet ville i så fall bli at rettspraksisen også indirekte hadde sagt 
at ingen forstandig sjømann burde anmode om berging når faregraden ikke var tilstrekkelig.22 

Ved revisjon av sjøloven av 1893 ble begrepet «i fare» inntatt og erstattet «stedt i nød» 
ved endringslov av 1964. Formålet var å tilpasse den norske sjøloven til konvensjonsteks-
ten.23 Videre var formålet med lovendringen å avskaffe «assistansegodtgjørelse» som kom-

                                                 
19 Brækhus 1967 s.11 
20 Ibid s.11 
21 Klæstad 1917 s.188 
22 AfS 1951-54 s.151 
23 Ot.prp.nr.13 (1963-64) s.23 
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pensasjonsform.24 Ved lovendring var det tilsiktet at de hendelser som lå i den nedre enden av 
skalaen som gav rett til assistansegodtgjørelse, ville blitt bedømt som vanlig godtgjørelse, 
mens de tilfeller som oppfylte kravet til en viss faregrad i henhold til «i fare» skulle bedøm-
mes som berging. Etter lovendringen var det derfor tilsiktet at flere, men ikke alle, av de tidli-
gere situasjoner som ble bedømt som assistansegodtgjørelse skulle gi rett til bergelønn. Selv 
om begrepet ble endret i 1964, ble det av ND 1996.238 NH Loran, omtalt under pkt. 5.2.3, 
lagt til grunn at de momentene som skal vektlegges ved vurderingen hvorvidt bergingsobjek-
tet befinner seg «i fare» er de samme som ved vurderingen om bergingsobjektet var «stedt i 
nød». Dette betyr nødvendigvis ikke at grensedragningen av hvor langt momentene strekker 
seg er de samme. Med tanke på formålet for lovendringen skulle grensedragningen av fare-
graden formodentlig være noe mildere ved vurderingen om bergingsobjektet befinner seg «i 
fare».  

5.2.3 Faren må være objektiv 

Engelsk litteratur innleder med at faren må være «reasonable… …well founded apprehension 
of danger», men også «well founded… …reasonable misapprehended danger» kan gi rett til 
bergelønn etter engelsk rett. Ved gjennomgåelse av norsk rettspraksis tegnes et noe annet bil-
de. Sondringen har likevel mye for seg da den også belyser problemer med grensetilfeller i 
norsk rett. 
 
ND 1996.238 NH Loran: Loran fikk maskintrøbbel. Lorans kaptein vurderte skipet var i fare 
og ba om assistanse. Det skulle i ettertid vise seg at Loran hadde tilstrekkelig motorkraft til å 
komme frem til havn uten bistand. Dette faktum ble lagt til grunn av Loran som nå hevdet at 
skipet objektivt sett ikke var «i fare» med den følge at Lorans plikt til å etterkomme berge-
lønnskravet bortfalt. Høyesterett ga Loran medhold. 
 
I denne saken måtte høyesterett ta stilling til hvorvidt begrepet ‘i fare’ skulle vurderes objek-
tivt. Hendelsen, som lå forut før någjeldende sjølov av 1994, måtte pådømmes etter sjøloven 
av 1893. Flertallet mente at lovens ordlyd og uttalelser i forarbeidene trakk i retning av at det 
måtte objektivt foreligge fare. Mindretallet på sin side mente at hverken loven eller forarbei-
dene ga veiledning. Mindretallet mente at partenes vurdering av faren måtte bedømmes etter 
hvordan situasjonen fremstod for partene på det aktuelle tidspunktet.25 
 
ND 1999.269 NH Los 102: Losbåten mistet strømmen samtidig som at roret låste seg. Losbå-
ten ba om assistanse og ble deretter ført til havn. I ettertid skulle det vise seg at Losbåten, ved 

                                                 
24 Ot.prp.nr.13 (1963-64) s.23 s.23 
25 Falkanger (2010) s. 447 
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å benytte vekselsvis babord og styrbord motor samtidig ved å ha riktig vinkel på propell-
vingene, kunne ha kommet til havn uten bistand. Det ble derfor hevdet, som i Loran, at skipet 
ikke var «i fare». Høyesterett kom enstemmig frem til at losbåten var «i fare».26 
 
Høyesterett uttalte følgende: «At mannskapet eller den som foretar berging, tror at det fore-
ligger fare, er ikke tilstrekkelig. Selv om farevurderingen er objektiv, må imidlertid spørsmå-
let om det foreligger fare, vurderes ut fra situasjonen slik den forelå på bergingstidspunktet.» 
Det fremgår videre av dommen at det ved bedømmelsen skal vektlegge de ferdigheter mann-
skapet har på hendelsestidspunktet.27  
 
Votumet til flertallet og mindretallet fra ND 1996.238 NH Loran, blir i realiteten slått sam-
men til et og samme votum av en enstemmig høyesterett i ND 1999.269. Det som faktisk skil-
ler Loran og Losbåt er at ferdigheten til mannskapet blir tillagt betydning på objektivt grunn-
lag i losbåtdommen. Ferdighetene er objektivt konstaterbare på flere måter, f.eks. ved utdan-
nelse, sertifisering, kurs eller rett og slett ved å se på handlingene i foreliggende tilfelle. I 
Losbåtdommen ble mannskapets ferdigheter ikke ansett tilstrekkelig til å foreta vekselvis bruk 
av motorene og propellvinklene. Man kunne ikke påstå at selv om det var teoretisk mulig å 
manøvrere losbåten at den objektivt ikke var i fare. Det var en kjensgjerning at ingen av 
mannskapet hadde den nødvendige kunnskap til å utføre de påkrevde handlinger. I Loran ble 
kapteinens vurdering av faren ikke tillagt samme objektive vurdering. 

Ferdigheter, kunnskap og erfaring er helt avgjørende for de handlinger som blir fore-
tatt bør disse underlegges en objektiv vurdering. Dette utrykkes av mindretallet i 1996 av fler-
tallet i 1999, og opprettholdes som en del av presisering av bedømmelsen i 2004. 
 
ND 2004.383 NH Norsk Viking: Skipet fikk maskinproblemer og anmodet om assistanse. 
Skipet ble slept mens maskinen ble reparert, hvoretter skipet fortsatte for egen maskin. Høyes-
terett kom enstemmig frem til at Norsk Viking ikke befant seg «i fare». 
 
Høyesterett stadfestet uttalelsen fra de overnevnte dommer om at bare skip som objektivt sett 
er i fare, kan være gjenstand for berging.  Samme vurdering legges til grunn av Sø- og han-
delsretten i ND 2010 s.302.  

P/R Ocean Tiger som befant seg utenfor kysten ved Øst-Grønland fikk en flenge i 
skroget og tok inn vann. Remøy Viking kom til unnsetning og lånte Ocean Tiger pumper. I 
følge loggen til Ocean Tiger hadde kapteinen anført at verken han eller mannskapet var av 
den oppfatning at skipet var i fare, men kun ønsket å ha pumpene fra Remøy Viking som en 

                                                 
26 Falkanger (2010) s.447 
27 ND 1999.269 Los102 s. 275 
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ekstra sikkerhet i tilfelle Ocean Tigers egne pumper skulle feile. Remøy Viking på sin side 
anførte at kapteinen hadde gitt uttrykk for at de ikke ville ha kunne reddet skipet om det ikke 
var for de to pumpene de fikk låne. 
 
Det ble av retten vurdert som bevist at Ocean Tiger sine egne pumper hadde mer en tilstrekke-
lig kapasitet til å lense unna vannet. Retten tok ikke stilling til om pumpene fra Remøy Viking 
faktisk ble brukt da dette var omstridt av partene, men retten bemerket at selv om disse hadde 
blitt brukt var ikke dette avgjørende for utfallet. Det ble videre bemerket at mannskapet kunne 
begrense vanninntaket om de hadde forseglet døren til maskinrommet. Det ble derfor ikke 
tilkjent bergelønn. Det ble i stadfestet at det er kun fysisk fare knyttet til skip eller last som er 
relevant, ikke fare for tidstap eller fare for at havaristen kan påføres ansvar, men at dette skal 
tas i betraktning bed utmåling etter § 446 dersom materielle verdier er berget.28 Dommen i sø- 
og handelsretten ble senere stadfestet av dansk høyesterett.29 
 
Felles for alle dommene er at bergingsobjektet ba om assistanse. Hvorledes mannskapene 
ombord båtene i de ulike dommene oppfattet faren fremstår som noe uklar. 
I Lorandommen ble maskinproblemer sammenholdt med de værforholdene som rådet, oppfat-
tet av mannskapet som fare for at Loran ville havarere. Dette var ikke omstridt av partene. 
Mannskapets oppfatning ble ikke lagt til grunn. Det ble uttalt i dommen «At mannskapet eller 
den som foretar bergingen, tror det foreligger fare, er ikke tilstrekkelig.» 
 
Gode grunner taler for at mannskapets oppfatning ikke bør legges til grunn. For det første, når 
saken blir gjenstand for rettslig behandling ville nok mannskapet føle et press fra eier som 
risikerer å måtte betale bergelønn, å underdrive sin oppfatning noe. Samme ville vært tilfelle 
om mannskap og eier er en og samme person. For det andre, når saken kommer opp for retten 
har det passert lang tid og det som fortonet seg som kaotisk og langt mer farefullt der og da, 
virker ikke så farefullt i ettertid. 

5.2.3.1 Innbilt fare 

Som gjennomgått i pkt.5.3.3 må faren hverken være overhengende eller inntreffe med over-
veiende sannsynlighet. Dette åpner for at fremtidige, ikke virkeliggjorte farer oppfyller vilkå-
ret om at bergingsobjektet befinner seg «i fare». Det kreves i norsk rettspraksis at faren er 
objektiv. At noen bedømmer at en fare foreligger eller kommer til å inntreffe er ikke tilstrek-
kelig. I tilfelle faren ikke eksisterer omtales dette som «innbilt» fare. Dette utgangspunktet 
kan problematiseres. Følgende eksempel kan illustrere dette: Vindretning gjør at et skip med 

                                                 
28 Se ND 1964 s. 312 NV 
29 DH 19/3 2014, sak nr. 155 
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motorproblemer driver mot noen skjær, skipet anmoder derfor om berging. Rett etter at ber-
ging ble startet snur vindretningen og det viser seg at man ikke ville gått på grunn. Det kon-
stateres at skipet aldri ville gått på grunn, befant skipet seg objektivt i fare eller var faren inn-
bilt? Før dette spørsmålet besvares, endres tilfellet noe. Et skip har mistet motorkraft og driver 
mot noen skjær, skipet anmoder om hjelp. Etter bergingen har startet viser det seg at motor-
kraften var likevel tilstrekkelig for å gå klar av skjærene og det anføres at skipet ikke objektivt 
var «i fare» med den følge at et bergelønnskrav ikke kan tilkjennes. Var faren objektiv eller 
innbilt? Problemstillingen kommer på spissen når berger og bergede begge tror at bergingsob-
jektet er i fare, men hvor den etterfølgende vurderingen viser at de objektive kriterier ikke var 
oppfylt.  

5.2.3.2 Bemerkninger til overnevnte dommer. 

Spørsmålet som kan stilles var om faren i de tre overnevnte dommer var innbilt. I juridisk 
teori har disse fire dommene vært benyttet til å belyse denne problematikken.30  
 
I Loran hadde motoren beviselig problemer som hverken mannskapet eller produsenten kunne 
forklare og reparere der og da. I losbåtdommen hadde båten problemer med å manøvrere, kap-
teinen eller mannskapet kunne ikke foreta de nødvendige handlinger rett og slett fordi de ikke 
satt inne med kunnskapen. Her kom retten frem til at det var fare. I Norsk Viking fikk mann-
skapet anledning til å reparere motoren under bistand, en bistand som minner mye om en 
«standing by» berging, hvor man kan igangsette reparasjon under oppfattelsen av at man had-
de muligheten til å bli berget om reparasjoner ikke førte frem eller noe annet gikk galt i forsø-
ket på å reparere motoren. Dette ble ikke bedømt som berging, men var faren innbilt? 
 
For meg omhandler dommene ikke hvorvidt det forelå objektiv fare kontra innbilt fare, men 
snarere faregraden. Ingen påstår at kapteinen på Loran innbilte seg at motoren fikk problemer, 
ingen påstår at Norsk viking innbilte seg at motoren fikk problemer. Det er langt riktigere å 
påstå at i loran og Norsk viking ble faregraden overvurdert enn hva de faktiske forhold tilså, å 
si at denne faregraden var innbilt leder tankene på at den var ikke-eksisterende eller imaginær. 
Jeg er av den oppfatning at den var ingen av delene, den var bare litt for lav til å oppfylle fa-
regraden som kreves for at vilkåret «i fare» skal være oppfylt. Alle dommene omhandler fak-
tiske problemer som ble, ifølge den objektive vurderingen i dommen, overdrevet av mannska-
pet. Mannskapets oppfattelse av situasjon hadde sitt grunnlag i faktiske hendelser. Det at ret-
ten kommer frem til at bergingsobjektet ikke var objektivt i fare, behøver ikke å bety at faren 
var innbilt, det kan vel så meget bety at dommene angir et vurderingstema som egentlig går på 
faregraden. I Loran, hadde lagmannsrettens mindretall etter min vurdering en meget god ana-

                                                 
30 Falkanger (2010) s. 447 
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lyse og begrunnelse for sitt votum med samme resultat som høyesteretts flertall. I Norsk Vi-
king ble det også anført at skipet ville ha kunnet fortsatt selv med mindre reparasjoner. Jeg er 
ikke så sikker på at disse dommene egentlig gikk på så mye på tematikken objektiv fare mot 
innbilt fare, som det gikk på en bedømmelse av hvilken faregrad som kreves for å oppfylle 
vilkåret «i fare». 

Nå skal ikke begrepet ‘innbilt fare’ forbeholdes kun de tilfeller hvor de bærer preg av 
å være hallusinasjoner eller vrangforestillinger, likevel kan det være verdt å se på at hele be-
dømmelsen av hvorvidt det foreligger objektiv fare, som henleder til rettsgrunnsetninger som 
«hva forstandig alminnelig mennesker forstod eller burde forstå». I flere av høyesteretts og 
underrettsdommene anfører nettopp et slikt vurderingstema. I Lorandommen ble det faktiske 
mannskap erstattet med et hypotetisk kyndig mannskap som var i stand til å vurdere faregra-
den. 

For grensetilfellene gir prinsipputtalelsen at faren må være objektiv liten veiledning. I 
Loran var spørsmålet om dette fulgte av lovens ordlyd og forarbeider. Flertallet kom frem til 
at en objektiv vurdering må legges til grunn, mindretallet kom frem til et tilsynelatende annet 
resultat. Studerer man dommen er ikke hvorvidt det skal legges en ‘objektiv’ eller ‘subjektiv’ 
forståelse for om det forelå fare eller ei. Kjernen til meningsforskjellen var for hvilke momen-
ter og på hvilket tidspunkt som skal legges til grunn ved vurdering. Selv om flertallet hadde 
lagt mindretallets vurdering av tidspunktet til grunn betyr ikke dette at flertallet hadde kom-
met til et annet resultat. Som det fremgår av lagmannsrettens mindretall, ble i stor utstrekning 
høyesteretts mindretall sine synspunkter lagt til grunn, likevel kom mindretallet i lagmanns-
retten at berging ikke forelå.  

En objektiv vurdering kan bety at man underlegger alle faktiske hendelser og hand-
linger en objektiv vurdering, men dette kan gjøres på flere måter. 

I Loran-dommen kom lagmannsretten frem til at det måtte foretas en objektiv vurde-
ring. Det var ikke avgjørende hvordan mannskapet oppfattet situasjonen, men «hvordan al-
minnelig kyndig folk med rimelighet burde ha oppfattet den.» I Lagmannsrettens vurdering 
erstattes skipets kaptein og mannskap med noen som ville ha oppfattet situasjonen riktig. 

I Los-dommen kom lagmannsretten frem til at en objektiv vurdering av kapteinens 
egen erfaring og kunnskap. Selv om kapteinen var kjent med hva som var galt, kunne han 
likevel ikke ha handlet annerledes. Kapteinen om bord på Losbåten, ville selv om han var klar 
over de faktiske forhold at han ved riktig vinkel samtidig ved å vekselsvis benytte motorene, 
likevel ikke være klar over eksakt hvordan dette skulle gjennomføres, han hadde m.a.o. ikke 
ha ferdigheter til å føre båten trygt til havn..  
 
I Los-dommen ble altså kapteinens og mannskapet egne kunnskaper og handlinger underlagt 
en objektiv vurdering. De ble ikke erstattet med et hypotetisk mannskap med nødvendig 
kunnskap for å løse situasjonen. At mannskapets handlinger og kunnskapsnivå skal tillegges 
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vekt, som det ble anført av mindretallet i Loran, ble nå lagt til grunn i Los-dommen og stad-
festet som et moment ved vurderingen i Norsk Viking. 
I Loran-dommen satt retten tidspunktet for vurdering i ettertid, hvor skipet kan bli underlagt 
undersøkelser i trygge forhold av kyndig personer som ikke er under tidspress. Videre ble 
mannskapets faktiske kunnskap, erfaring og handlinger erstattet med et hypotetisk kyndig 
mannskap. Lagmannsrettens standpunkt ble ikke opprettholdt. Hadde lagmannsrettens be-
grunnelse i Loran vært begrunnet med den kunnskapen kaptein hadde på bergingstidspunktet, 
gitt at han klar over de faktiske forhold, ville han hatt de nødvendig ferdigheter til å føre ski-
pet trygt til havn. En slik begrunnelse ville gitt samme resultat, samtidig som at begrunnelsen 
angir samme prinsipper som i Los-dommen. 
 
Lagmannsretten har i etterfølgende dommer skiftet tidspunktet for når vurdering skal foretas. 
Nå gjelder de forhold som rår ved starten av bergingshandlingen. Videre erstattes ikke mann-
skapet i Los-dommen med et hypotetisk kyndig mannskap, men retten vurderte situasjonen 
objektiv med utgangspunkt i kapteinens og mannskapets faktiske kunnskap. 
 
Gjeldende rett slår fast at i tilfelle faren ikke eksisterer, altså «innbilt fare», ikke gir rett til 
bergelønn. Det kan innvendes at det å feilbedømme en situasjon kan i seg selv utgjøre et fa-
remoment.  

I tilfelle mannskapet innbiller seg at skipet er i fare, kan dette medføre at de foretar seg 
handlinger som setter skipet i fare. Dette tilfelle er ikke spesielt omtalt hverken i juridisk teori 
eller rettspraksis, men verdt å nevne i denne sammenhengen er ND 1921.97 Solglimt: Mann-
skapet abandonerte skipet i frykt for at det skulle bli torpedert. Som en følge av dette gikk 
skipet tapt. Det skulle vises seg at frykten for torpedering var ubegrunnet. Da dommen omfat-
tet kun forsikringsselskapets plikt til å utbetale forsikring gir saken ingen retningslinjer for 
hvordan det ville stilt seg om berger hadde berget skipet og fremmet krav om bergelønn. Det 
må kunne hevdes at i det øyeblikket hvor mannskapet forlot skipet, oppstod et nytt og selv-
stendig faremoment som oppfyller vilkåret om at skipet nå befinner seg «i fare». Som tidlige-
re omtalt er hovedregelen om at farens opphav likegyldig. Har en innbilt fare satt skipet i en 
ny objektiv fare må dette legges til grunn. Solglimt viser det tilfellet hvor en «innbilt fare» i 
seg selv kan føre til en objektiv fare.  

Går man tilbake til Loran, Los, og Norsk viking som også omfattet handlinger som var 
egnet til å sette skipet i en ny objektiv fare. I Solglimt var skipet i utgangspunktet ikke «i fa-
re» samme som for tilfellet Loran. Mannskapet i Loran handler også på en måte som setter 
skipet «i fare». Det er på det rene at mannskapet hadde tilstrekkelig ferdigheter til å avverge 
faren, men ved å feilbedømme situasjonen hadde de satt skipet på ny i fare. 

Derfor burde vurderingstemaet i alle disse dommene vært nyansert med en vurdering 
av at situasjonen faktisk blir feilbedømt i alle dommene og dette fører til handlinger som ob-
jektivt setter skipet i fare. Som tidligere nevnt, er opphavet til faren, så lenge denne er reell, 
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irrelevant. Er skipet i fare, er det dette som er avgjørende og opphavet eller årsaken som for-
anlediget handlingene kan være både reel eller innbilt. Om vurderingstema utvides eller nyan-
seres på denne måten, står ikke resultatet i Loran står seg.  

Kapteinens feilbedømmelse førte til at han anmodet berging, han foretok ikke de nød-
vendige handlinger som ville vært å benytte gjenværende motorkraft til å få skipet trygt i 
havn. Det er usikkert om kapteinen ville fått kunnskap om de faktiske forhold og kunne på 
bakgrunn av dette, gjøre de påkrevde handlinger. Kan ikke dette besvares bekreftende burde 
hans feilbedømmelse kunne bli ansett for å sette skipet «i fare». 
 
På bakgrunn av det som er skrevet over i dette avsnitt kan det stille spørsmål om det i norsk 
rett burde bli tatt en klar stilling til hvorvidt selve feilbedømmelsen skal underlegges en ob-
jektiv vurdering eller ikke. Feilbedømmelsen bør være et selvstendig moment i vurderingen i 
tilfeller hvor man i utgangspunktet innbilte seg faren. Retten bør se på de faktiske handlinger 
som ble gjort eller unnlatt, og hvorvidt disse handlingene var egnet til å fremkalle eller øke 
faregraden. Hvis feilbedømmelsen innvirket på en slik måte må dette utgjøre et moment som 
bør vektlegges. Det finnes ingen rettspraksis for tilfeller hvor man innbilte seg faren og hvor 
det ble tatt klart standpunkt til hvorvidt selve feilbedømmelsen i seg selv utgjorde et risiko-
moment. 

5.2.3.3 Ansvar for «innbilt fare»? 

I dommene gjengitt i 5.2.3 blir tilfellene betraktet av mannskapet som farer der og da, men 
hadde man hatt fullstendig informasjon, ville ingen av tilfelle blitt betraktet som farer. «It all 
boils down to lack of information, or, in other words: It is all a matter of misapprehension, all 
perils and other uncertainties are based on misapprehensions (or non-apprehensions) of the 
real facts.»31  
I engelsk rett kan det virke som om det er langt mer tilbakeholdne å bedømme tilfeller hvor 
oppfattelsen fremstår rimelig på anmodningstidspunktet, men hvor det i ettertid likevel skulle 
vise seg at faren var faktisk innbilt. Riktignok går dette sitatet på «reasonanle apprehension» 
hvor motstykket er «unreasonable apprehension» eller «misapprehension». Hvor klargjørende 
det er at "fare" i en situasjon fremstår som «reasonable apphrehended» som også er «infact 
illusory» kontra at "faren" i en annen situasjon er en «misapprehension» er ikke lett å trekke. 
Begge resulterer med at bergingsobjektet ikke blir skadet, selv om de rådene forhold gjør at 
mannskapet faktisk oppfatter det slik. 
Selv om dette ble ansett for å være et filosofisk spørsmål som artikkelen ikke kunne gå nær-
mere innpå, var hovedpoenget å få frem at det ikke er noen større forskjell mellom å misopp-
fatte en forliggende situasjon med å misoppfatte en mulig fremtidig situasjon. Prinsipielt er 

                                                 
31 Røsæg (2004) s.20 
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nok dette en riktig konklusjon, men det er verdt å påpeke den vesensforskjell i at man har et 
konkret foreliggende problem som kan undersøkes der og da mot det at man venter seg frem i 
tid. Ytterligere kan fremtidige farer deles opp i forventninger i at et konkret problem, som at 
propellen faller av eller at maskinen stopper, eller et mer eller mindre abstrakt problem, slik 
som spådommer til hvordan været blir. Det kan bli gitt relativt sikre værprognoser for et om-
råde, likevel kan det innenfor området være store variasjoner. Det kan være tilnærmet umulig 
å forutsi hvordan været blir.  
 
Sett på bakgrunn av dette kunne man de lege ferenda hevde at en misoppfatning om maskin-
trøbbel burde hefte den som anmoder om berging. Da dette etter omstendighetene er innen 
hans kontroll å vite noe om. Mens en misoppfatning av hvorvidt været endrer seg, burde kan-
skje bergingsobjektet slippe risikoen om været senere skulle endre seg? Da dette ligger langt 
utenfor det man kan kreve av noen. Samme retning Røsæg32 De lege lata synes å legge mot-
satt løsning til grunn. 
 
ND 1996.238 «…hvor det foreligger usikkerhet – både der og da og i ettertid – knyttet til risi-
kofaktorer som kunne utvikle seg på den ene eller den andre måten. Da kan det ha vært en 
reell fare, selv om den ikke materialiserte seg.» Vurderingen vedrørende værforholdene synes 
ofte å falle inn under denne beskrivelsen.  
 
Bergingshandlingene i slike situasjoner forutsettes å ha vært bona fide, altså utført av berger i 
god tro. Bergers gode tro er ikke avgjørende i uanmodet eller anmodet berging. Likevel er det 
verdt å minne om at den som under falske forhåpninger igangsetter berging uansett er sikret å 
få dekket sine faktiske utgifter. Så får det så være at man ikke får den rommelige bergelønns-
utmålingen denne gang. Bergers gode tro har ikke vært omdiskutert i hverken Loran, los 102 
eller Norsk viking. Berger var her i alle sakene i god tro. Om skipsloggen til Ocean Tiger leg-
ges til grunn kan det derimot i SøHa ND 2010 s.302 stilles spørsmålstegn om Remøy Viking 
er i "god tro" når den i ettertid rettet krav om bergelønn. Retten tok ikke stilling til dette. Dette 
viser at bergers gode eller onde tro ikke er avgjørende for hvordan tvisten løses. 
 
Det ville for øvrig vært avgjørende for en sak om den som anmoder om berging på grunn av 
at en innbilt fare og berger forstod eller burde forstå at denne faren faktisk ikke forelå. At ber-
ger selv bærer risikoen for uanmodet berging følger av reglene om negotorium gestio. Berger 
som tror at et skip er i fare og igangsetter berging uten at eieren er klar over dette, må selv 
bære risikoen for de utgifter han påføres hvis det skal vise seg at skipet ikke var objektivt i 
fare. Noe annet stiller det seg om bergingsobjektet anmoder om berging og berger som i god 
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tro innretter seg etter dette og igangsetter berging. Her er berger stilt ovenfor dispositive hand-
linger og konkludent adferd. At berger føler seg berettiget til at avtalen oppfylles ligger sterkt 
forankret i rettsprinsippet om at avtaler skal holdes. Spesielt i tilfeller hvor den som anmoder 
om assistanse har foretatt en skjødesløs vurdering av situasjonen ville en slik løsning fremstå 
som rimelig.  

Vurdering om hvem som er nærmest til å bære risikoen for misoppfattelsen av fare er 
ikke grundig behandlet i rettspraksis. Det er i juridisk teori trukket frem at en slik vurdering 
burde vært innført og at i tilfelle hvor det er inngått avtale skal bevisbyrden ved revidering av 
kontrakten legges på bergede for at det ikke forelå fare.33 Dette har i utgangspunktet mye for 
seg, men to bemerkninger problematiserer dette synspunktet, se 5.2.3.4. 

5.2.3.4 Bør norsk rettspraksis opprettholdes? 

For det første, i et tilfelle hvor et bergingsobjekt misoppfatter faren og dermed behovet for 
berging, vil det fremstå som urimelig at den som gjennomfører berging blir sittende med alle 
kostnadene om det senere viser seg at det objektiv ikke forelå fare for fysisk skade. Dette er 
heller ikke tilfelle, han får mindre enn om han ble tilkjent bergelønn, men han blir kompensert 
sine utgifter.  

For det andre, kan den som trenger hjelp, men som innser at han ikke er fullt klar over 
den faktiske situasjonen vil vegre seg mot å tilkalle hjelp, i hvert fall i en undersøkelsesfase. 
Hans manglende informasjon eller kjennskap om situasjonen kan, om det har blitt innført en 
risikofordeling, medføre at det rettes krav mot bergingsobjektet fordi anmodningen hadde sitt 
utspring i en misoppfattelse av faren. Kanskje vil utsettelsen føre til at verdifull tid går tapt, 
kanskje med det verst tenkelig konsekvenser.  

En annen løsning kan være at berger og bergingsobjektet prøver å bli enig om risiko-
fordelingen ved avtale. Bergingsobjektet vil i dette tilfelle ønske å fremforhandle en kontrakt 
som tar sikte på at bergingsobjektet går fri om det senere skulle vise seg at det objektivt sett 
ikke forelå fare eller at bergingsobjektet hadde misoppfattet hele situasjonen. Bergeren vil på 
sin side ikke ønske at en slik bestemmelse blir inntatt i avtalen. Dette kan vise seg å være en 
uholdbar situasjon for bergingsobjektet. Det er tross alt bergingsobjektet som står i fare for å 
lide tap. Hans forhandlingsposisjon er meget svak under det som han selv oppfatter som en 
prekær situasjon. At berger skal kunne kreve en avtale oppfylt ved å bygge på forhold som 
faktisk ikke forelå bør ikke vektlegges mer enn det ansvaret bergingsobjektet har for feilaktig 
anmodning om berging. Dette synes rimelig da berger blir holdt skadesløs ved at han tilkjen-
nes vanlig godtgjørelse og bærer derfor liten til ingen risiko.  

Uansett kan ønske om å innføre en risikofordeling føre til at i at verdifull tid går tapt 
som følge av kontraktsforhandlinger. Likevel kan man ha en situasjon der hvor den som kre-
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ver assistanse føler at skipet ikke er i akutt fare. I slike tilfeller vil bergingsobjektet ha en ster-
kere forhandlingssituasjon, og bergingsselskapet desto svakere. Man kan havne i en dragkamp 
mellom begge aktørene som dessverre fører til at tid går tapt.  

Et eksempel som belyser dette var når Hurtigruteskipet MS «Richard With» gikk på 
grunn. Her ble berging startet, men stanset etter at Taubåtkompaniet AS ikke ble enig med 
Hurtigruten ASA og forsikringsselskapet. De partene ikke ble enig om var hvorvidt bistanden 
skulle være berging eller assistanse. Saken endte i retten. At man i norsk farvann, mellom 
norske skip med et norsk forsikringsselskap bruker tid på hvor stor kompensasjonen skal 
være, kan fremstå unødig og uansvarlig. Er årsaken til at partene bruker tid på å inngå avtale 
fordi partene synes norske domstoler bruker for lang tid til å avgjøre spørsmålet, har partene 
alltids muligheten til å avtale avgjørelse ved voldgift. At man benytter avtale for å avklare 
andre forhold som verneting m.m. er derimot helt legitimt såfremt til også dette ikke fører til 
unødig tap av tid. 
 
Det har nok mye for seg å opprettholde et system som tillater anmodning av hjelp uten at alle 
forholdsregler er tatt med påfølgende rask bistand. I norsk rett er adgangen til å få prøvd og 
revidert en bergelønnsavtale tilstede. At eiere og bergingsselskap selv med dagens løsning lar 
verdifull tid gå tapt, er i verste fall uansvarlig for de menneskeliv som er involvert og som kan 
rammes som følge av miljøskade. Da er det bedre at man igangsetter bergingsaksjoner så raskt 
som mulig, så får heller grensetilfellene ende i retten.  

Det er et paradoks at for de tilfeller som er vanskeligst å avgjøre hvorvidt fare forelig-
ger er også de tilfeller hvor berger vil presse mest på å få i stand en bergingskontrakt, mens 
den som behøver hjelp vil unngå dette. Spesielt med tanke på at bergelønnsutmålingen vil i de 
fleste av slike tilfeller være av relativt lave, og tangere ned mot vanlig lønn. På den annen side 
er det kanskje i disse tilfellene som har uklar faregrad også er de tilfellene hvor man faktisk 
kan kaste bort tid på slike forhandlinger, men dette er på ingen måte en selvfølge. 

5.2.4 Bergingsobjektet må være «forulykket» 

Bergingsobjektet er forulykket når skade av mer betydelig omfang har rammet det.34 Det vi-
ses til avsnitt 5.3.  
I forbindelse med tilfeller hvor bergingsobjektet er «forulykket», men ikke «i fare», har vur-
deringstemaet for retten dreid seg om hvor vanskelig, tidkrevende og risikofylt bergingshand-
lingene har vært for å gjenvinne35 bergingsobjektet.36  
 

                                                 
34 Brækhus 1967 s.18 
35 Brækhus 1967 s.18 
36 Falkanger 2010 s.449 
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Både norsk juridisk litteratur og engelsk litteratur går inn på vurderingstema som egentlig 
hører inn under utmålingsreglene. I Engelsk rett fremstår dette som nødvendig i fraværet av et 
annet vilkår enn «danger» som på selvstendig grunnlag gir rett til bergelønn. Ved å innfortol-
ke et faremoment som begrunnelse for at bergelønn kan tilkjennes. I norsk rett burde det 
kommet tydeligere frem i rettspraksis og teori at kriteriet for om bergelønn skal utmåles i ut-
gangspunkter man før man hopper til vurderingstema som strengt tatt hører inn under utmå-
lingsreglene, først ta konkret vurdering om bergingsobjektet er forulykket eller ikke, deretter 
se om bergingshandlingen har «nyttig resultat». Da må bergelønn tilkjennes vil fortsettelsen 
være å vektlegge momentene. Dette henleder egentlig til et vurderingstema som ligger inn 
under utmålingsreglene. Man burde først se hen til om skipet er i en slik forfatning at det ikke 
kan ved egen hjelp komme seg fri. Sondring mellom ren sleping og berging. Er vilkåret «for-
ulykket» oppfylt, er neste steg å se hvorvidt bergingshandlingen har ført til et «nyttig resul-
tat». Ser man ND 1937.353, ND 1910.1 og ND 1924.26 på denne bakgrunn, skulle ikke fra-
været av risiko for et mislykket utfall være avgjørende for om bergelønn skulle tilkjennes. 
Vurderingstema burde være hvorvidt bergingshandlingene førte til et nyttig resultat. At et 
bergingsobjekt ligger under vann og ikke kan nyttiggjøres, selv om ingen umiddelbar eller 
overhengende fare truer det, må i tilfelle det bringes tilbake til sine eiere sies å ha medført et 
«nyttig resultat». Vilkårene for bergelønn er da oppfylt, så kan man vektlegge den risiko med 
flere momenter som berger tok i forbindelse med utmålingen. 
 
En kjennelse som belyser dette er ND 1909.198 NH: D/S «Union I»: Et stålskip sank desem-
ber 1907. Bergingsarbeidet ble påstartet først i mars 1908. Hevingsarbeidet varte fra 5. april 
til 6. mai. Det ble av sjøretten fremhevet at arbeidet ble utført på et sted som var svært utsatt 
for storm og sjø. Retten la videre til grunn dykkersjefens uttalelse om at arbeidet ble utført på 
et dyp som etter datidens utstyr var på grensen av det tilrådelige. Sjøretten anså bergingshand-
lingen som dyktig utført og under anstrengende og farefulle forhold. Utmålingen av bergeløn-
nen ble vesentlig høyere enn den tredjedel, som man etter dagjeldende sjølov i alminnelighet 
ikke burde overskride, s.203. Høyesterett, dissens 5-2, tiltrådte sjørettens begrunnelse i det 
vesentlige, men reduserte bergelønnen fra 70 til 60%. Mindretallet var enig i begrunnelsen til 
flertallet, men ville opprettholde sjørettens utmåling. 
 
I tilsynelatende motsetning til dagjeldende rettspraksis ble følgende kjennelser avsagt.37 
ND 1937.353 Bergen: D/S «Tommeliten». Et skip ble sittende fast i leiren. Skipet var for øv-
rig helt uskadd. Skipet var etter omstendighetene ikke «i fare». Det tok 2-3 bergingsbåter 9 
dager med omfattende arbeid med å få trukket av skipet grunn. Retten kom frem til at dette 
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ikke var berging. Retten tilkjente tredjedel av de bergede verdier, men da utgiftene var også 
høye, var resultatet å betrakte som assistansegodtgjørelse.  
ND 1910.1 Kra: En flytedokk var sunket. Det var ikke fare for ytterligere skader enn om den 
ble liggende. Det tok 3 bergere 8 dager å få hevet den. Retten kom frem til at det ikke forelå 
berging, men tilkjente assistansegodtgjørelse. Lignende dom med samme utfall fremgår av 
ND 1924.26. NH. 

Spesielt det siste tilfellet reiser spørsmål om «forulykket» har selvstendig betydning i 
norsk rett. Kan et forulykket skip som ikke er «i fare» være gjenstand for berging. Lovens 
ordlyd er klar nok, den taler om «forulykket eller i fare» her benyttes ‘eller’ og ikke ‘og’. 
Sammenlignes konvensjonsteksten og norsk rett er dette tilsynelatende utvidelse av de situa-
sjoner som kan gi grunnlag for bergelønn. 

Disse avgjørelsene ble avsagt før lovendringen 1964. I sammenheng med assistanse-
godtgjørelse omhandlet lovendringen kun faregraden.38 Det var ikke tilsiktet noen endring av 
begrepet «forulykket». Rettens vurdering, riktig eller gal, kan derfor ikke relativiseres som 
følge av lovendringen. Rettens konklusjon og vurderingen av begrepet «forulykket» må derfor 
baseres på de samme rettskilder uavhengig av lovendringen. Felles for disse tre avgjørelser er 
at de ikke ble ansett som berging. Kjennelsene ble utsatt for kritikk av Brækhus.  
Det tidligere omtalt oppmuntringshensynet sammenholdt med at ingen bergelønn tilkjennes 
om bergingshandlingen mislykkes, begrunner at bergingshandlinger, som er krevende og hvor 
utfallet er høyst usikkert, kompenseres etter «no cure-no pay» prinsippet.39 Med risiko menes 
at berger tar en høy økonomisk belastning målt i tid og penger som berger risikerer å selv hef-
te for i tilfelle bergingsforsøket mislykkes.40 
 
Når domstolen i ND 1937.353, ND 1910.1 og ND 1924.26 kom frem til at berging ikke forelå 
var dette fordi  retten vurderte risikoen for et mislykket utfall som så lav at dette ikke begrun-
net bergelønn etter «no cure-no pay» prinsippet. Risikoen berger tar skal vektlegges ved ut-
målingen av bergelønn som et av flere momenter, jf. bestemmelsene i sjøloven av 1893 
§225(1)(e) sml. sjøl. § 446(1)(h). Brækhus hevder at retten ikke tilla begrepet «forulykket» 
selvstendig betydning og at dette fremstod som uriktig selv etter dagjeldende rett, men noen 
videre begrunnelse ble dessverre ikke gitt. 

En mulig begrunnelse for at dette fremstod som uriktig, var at retten lot et utmålings-
moment avgjøre om bergelønn skal tilkjennes i utgangspunktet. Hadde retten kommet frem til 
at det forelå berging, kunne retten latt den lave risikoen berger tok kommet til uttrykk ved 
utmåling av bergelønnen. Med en slik begrunnelse er det sannsynlig at retten kunne tilkjent 
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samme beløp til bergerne, uten at avgjørelsene ville vært gjenstand for kritikk eller skapt tvil 
om at retten tillegger begrepet «forulykket» selvstendig betydning. 
 

5.2.4.1 Norsk rett og juridisk teori sammenlignet med engelsk rett og juridisk teori i 

forbindelse med at bergingsobjektet er «forulykket» 

Når konvensjonen eller engelsk rett ikke opererer med et uttrykk som tilsvarer «forulykket» er 
det av interesse å se hvordan disse rettssystemer bedømmer et tilfelle hvor bergingsobjektet er 
«forulykket», men ikke «i fare». 
 
Engelsk rett ikke opererer med et vilkår for bergelønn som knyttes direkte til et begrep tilsva-
rende «forulykket». «The mere fact that a vessel has suffered damage does not mean that any 
service rendered to that vessel must be a salvage services.» 41 Noen handlinger kan bli karak-
terisert som berging, men ikke at alle handlinger er berging. For forulykkede skip synes sitatet 
trekke opp sondringen mellom det som karakteriseres som sleping (eng. towage) og berging 
(salvage)  
Før man kan konkluderer med at begrepene hver for seg har selvstendig betydning, må man 
tenke seg et tilfelle hvor f.eks. et skip er fullt og helt forulykket, men det er overhode ikke i 
fare. Hvis man tilkjenner et bergelønnskrav i et slikt tilfelle har begrepet «forulykket» selv-
stendig betydning. Om det settes krav til at en ikke ubetydelig fare må foreligge, er begrepet 
ikke selvstendig. Hvis man setter som premiss at 'forulykket' er fullt og helt har selvstendig 
betydning blir spørsmålet om man i norsk rett opererer med en utvidelse av de situasjoner som 
må foreligge før bergelønnskrav kan tilkjennes sammenlignet med konvensjonen og er dette i 
så fall problematisk? For å ta det siste først, det kan være problematisk at en situasjon som 
etter konvensjonsteksten ikke pålegger den bergede å betale et bergelønnskrav, likevel påleg-
ger bergede å betale bergelønn etter norsk rett. For bergede fremstår norsk rett som strengere 
enn det som følger av konvensjonen. For berger er det motsatt, norsk rett fremstår som «gene-
røs» enn konvensjonsteksten. 
 
I et tilfelle ble et forulykket vrak fra 1700 tallet gjenstand for berging og det ble tilkjent berge-
lønn. Her ble bergingsobjektet vurdert til å være «forulykket» men ikke i «i fare».42 Fra en-
gelsk juridisk teori fremholdes at «immobilisation» og «it is apparent that mere immobilisa-
tion of the skip and cargo may constitute a sufficient danger if the ship cannot readily be re-
paired at the place where she lies.»43 Med «immobilisation» menes at skipet er grunnstøtt, 
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sunket, ubevegelig, flytende, men ute av stand til å navigere m.m. Det fremholdes videre at et 
bergingsobjekt som er grunnstøtt står i fare for å gradvis påføres skade. «the effect of immobi-
lisation may have an effect on the physical condition of the ship because, if left, she will dete-
riorate, this may often be a very long-term prospect.»44 Videre kan det begrunnes med at i 
tilfelle bergingsobjektet er urørlig er det også verdiløst «useless» for sine eiere inntil det flyt-
tes. I dommen The Glaucus uttalte dommer Willmer «…until somebody got her to a place 
where the necessary repairs could be executed she was completely immobilised. It is no use 
saying that this valuable property,… …, is safe, if it is safe in circumstances where nobody 
can use it.» Samme begrunnelse ble lagt til grunn i The Orelia, hvor det forelå berging selv 
om ingen fare truet skipet. Det økonomiske tapet, tidstap, sammenholdt med grunnstøting var 
tilstrekkelig for å tilkjenne bergelønn.  
 
I tilfeller hvor bergingsobjektet er forulykket, men hvor ingen fare truer det, har man tillagt at 
bergingsobjektet ikke kan nyttiggjøres av sine eiere, at man går veien om farebegrepet og inn-
fortolker et moment må ses på bakgrunn av at man krever både i engelsk rett og etter konven-
sjonen at det foreligger fare, må dette ses som et utslag av at man ikke opererer med et selv-
stendig begrep som man i norsk rett gjør. Det er likevel på det rene at det etter engelsk rett har 
vært tilkjent bergelønn for tilfeller som etter norsk rett ville blitt bedømt som berging. Det 
ligger ikke noen realitetsforskjell mellom norsk og engels rett på dette punktet, men begrun-
nelsen for resultat avviker. 

«A service rendered to a vessel which is already damaged will only be a salvage ser-
vice as a consequence of that damage if the damage or the cause of damage places the vessel 
in danger from which it needs to be salved».45  

Dette utgangspunktet oppstiller berging foreligger kun for et allerede skadet skip når 
skaden eller årsaken til skaden setter skipet i fare, som det må berges fra.  I utgangspunktet 
kan det se ut som at det i engelsk rett ikke tillegges selvstendig betydning at bergingsobjektet 
er forulykket. Likevel har man tilkjent bergelønn for tilfeller som tilnærmet tilsvarer det nors-
ke begrepet «forulykket». The National Defender [1970] 1 Lloyd’s Rep. 40 (N.Y.D.C) Et 
strandet skip som ikke stod i umiddelbar fare eller hvor det forelå en rimelig oppfattelse av 
fare for skade, ble gjenstand for berging. Det forelå ingen rimelig forventning om å kunne bli 
trukket av innen kort tid slik at situasjonen skipet befant seg i satt det likevel i fare. Skipet 
ikke kan fortsette sin planlagte reise eller på en effektiv måte unngå farer som kan oppstå. 
Et skip som ligger strandet er i fare fordi det ikke kan fortsette reisen, dette er for så vidt ikke 
en relevant fare i norsk rett, som ikke anerkjenner tidstap alene i forbindelse med bergelønn 
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Det kan synes som at også denne dommen forutsetter at fare må foreligge eller kan tenkes å 
oppstå. Dette er i så fall tilsynelatende. Her utvides farebegrepet til å omfatte farer som ikke 
foreligger, som heller ikke oppfattes å foreligge, men som kan oppstå, men uten at det fore-
ligger en rimelig antakelse om at så skjer. Her trekkes farebegrepet lengre enn hva norsk rett 
legger i begrepet. Og egentlig lenger enn hva engelsk rett selv legger i begrepet «danger» men 
da i forbindelse med et uskadet skip. I tilfelle omtalt over blir «danger» begrepet utvidet. Det 
må foreligge en rimelig oppfattelse av at fare kan oppstå, at den ikke er overhengende eller 
nært forestående stilles et krav til at den kan inntreffe, men uten at den faktisk må kunne ma-
terialisere seg. 

5.3 Bergingshandlingen 

Det må foreligge årsakssammenheng mellom bergerens innsats og berging for at bergelønn 
skal kunne kreves.46 Videre må bergingshandlingen ha som formål å berge bergingsobjektet, 
jf. sjøl. § 441(a). Det må altså foreligge vilje fra berger til å yte den nødvendige hjelp. Et skip 
som intetanende setter fri et grunnstøtt skip ved hjelp av bølgene det skaper, har derfor ikke 
krav på bergelønn.47 Vilje alene er ikke tilstrekkelig, berger må også ha evnen til å oppnå et 
nyttig resultat. Mislykkes berger med dette, har berger ikke krav på bergelønn, jf. sjøl. § 445. 
I tilfelle berging er foretatt av flere bergere, er det likevel ikke et krav at alle bergerne hver for 
seg har full bergingsevne. Fullføres berging er det som oftest, men ikke alltid, oppnådd et 
nyttig resultat. Nærmere om vurderingen hvorvidt et nyttig resultat er oppnådd samt berging 
utført av flere bergere, behandles avsnitt 5.4 

5.3.1 Bergingshandlingene må ha ført til et nyttig resultat 

For å oppnå et nyttig resultat må berger ha evne til å berge verdier. I utgangspunktet er ikke 
‘nyttig resultat’ klart definert hverken i rettspraksis eller teori. Tidligere sjølov av 1893 §224 
inneholdte ikke et krav at bergingen måtte ha ledet til et nyttig resultat. I hvilken grad ber-
gingen var «nyttig» eller var en vurdering som ble foretatt ved utmåling av bergelønnen hvor 
det i første rekke skulle legges vekt «den utstrækning, hvori bjergningen er lykkedes;» jf. 
§225(1)(a). Etter ny sjølov av 1994 ble begrepet «nyttig resultat» innført for å legge seg tette-
re opp til konvensjonstekstens «useful result». 
 
Nyttig resultat, vellykket berging, suksess kan synes å være synonymer. Det er likevel på det 
rene at i norsk rett er nyttig resultat et vilkår ved vurderingen om bergelønn i utgangspunktet 
skal tilkjennes, mens vellykket resultat er knyttet opp til utmålingsregelen. Dette kan for så 
vidt være rent skjematisk, først spør man et ‘ja’ eller ‘nei’ spørsmål hvorvidt bergelønn skal 
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tilkjennes. Deretter tar man stilling til i hvilken grad. Men som man skal se vil det for grense-
tilfeller være samme vurderingstema og momenter som inngår i hvorvidt nyttig resultat er 
oppnådd og hvor vellykket berging har vært. I rettspraksis har man ofte benyttet utmålingsre-
gelen til å komme frem til at berging ikke har vært vellykket, altså i henhold til §446, men 
burde ikke et bergelønnskrav allerede vært avvist da det heller ikke har vært oppnådd et nyttig 
resultat? Det kan se ut som det domstolene i grensetilfellene hopper over en detaljert vurde-
ring om at nyttig resultat er oppnådd, men går rett til utmålingsmomentet «vellykket berging». 
Når resultatet er at berging ikke tilkjennes fordi berging ikke var vellykket, fremstår dette i 
praksis som å påstå at intet nyttig resultat ble oppnådd. Denne praksisen betyr at vurdering 
som gjøres ved hvor vellykket en berging har vært blir sammenfallende med vurdering om 
hvor nyttig resultat var. 

I tilfelle havaristen har blitt påført større skader under bergingsaksjonen enn om han 
hadde blitt liggende grunnstøtt, men stabilt og at berging kunne vært påbegynt senere under 
mer gunstige værforhold, kommer problemet på spissen. Riktignok har berging ført til at ski-
pet kom trygt i havn. Men til hvilken pris? Har berging ført til «more good than harm» utifra 
de rådende forhold holdt opp mot det å unnlate berging der og da? Konvensjonsteksten angir 
at bergingen må ha ført til «more good than harm». Man kan derfor ikke påstå at nyttig resul-
tat er å betrakte som oppfylt bare dersom man stevner til havn med havaristen på slep og at 
man har reddet dette forulykkede skip eller skipet ut fra fare. Det kan derfor tenkes tilfeller 
hvor skipet står i fare for grunnstøting men at det likevel kan være gunstig at skipet blir lig-
gende grunnstøt. Det må med rette hevdes at norsk rettspraksis vil legge tilnærmet samme 
innhold i begrepet ‘nyttig resultat’ som konvensjonstekstens «more good than harm» til 
grunn. Spesielt er det med tilfeller hvor det er flere bergere. I praksis kan en bergingshandling 
isolert sett ha ført til mer skade enn til nytte, men den er likevel en nødvendig forutsetning for 
at neste berger kan fullføre bergingen, og dermed oppnå et nyttig resultat. Dette var tilfelle i 
hvor første berger ikke oppnådde noe nyttig resultat. Første bergers vilje, men ikke evne var 
til stede. Første berger måtte derfor oppgi bergingsforsøket, hvor bergede faktisk var i en ver-
re situasjon enn han var i utgangspunktet. Likevel opererer ikke norsk rett med å se på hver 
enkelt bergingshandling hver for seg. 

Prinsippet er at man ser helhetlig på alle bergingshandlingene for å vurdere hvorvidt 
hver enkelt handling er en nødvendig forutsetning for den påfølgende handling.  

Er sluttresultatet nyttig, er også de delresultater som var en nødvendig forutsetning for 
sluttresultatet nyttig. Selv om et delresultat isolert sett, når de andre handlingene tenkes borte, 
fremstår mer til skade enn nytte, kan det i tilfelle det var en nødvendig forutsetning for andre 
handlinger som ledet frem til et nyttig resultat, gi rett til andel av bergelønnen. Man kan der-
for med rette påstå at man innen sjøretten og spesielt bergingsretten, står ovenfor en noe helt 
særskilt når det kommer til bedømmelse av en handling.  

For å illustrere hvor spesielt dette er kan man ta ett tenkt tilfelle fra strafferetten. Un-
der en jakttur prøver en person med forsett å skyte en av jaktfølget, men skuddet bommer og 
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treffer en bjørn som utvilsomt ville drept det tiltenkte offeret. Innen strafferetten er det sikker 
rett at vedkommende hadde blitt dømt for drapsforsøk, selv om handlingen førte til et særde-
les lykkelig og nyttig resultat for det tiltenkte offeret. Hadde man lagt sjørettens prinsipper til 
grunn ved vurderingen av handlingens nytte, ville drapsmannens handling kunne gi denne rett 
til påskjønnelse. Det tiltenkte offeret var objektivt i fare, og bergers «gode eller onde» tro i 
forbindelse med bergingshandlingen er ikke avgjørende. 

Det samme gjelder når de første bergingshandlingene fremstår som særdeles nyttige, 
men når berging overtas synker skipet og berging som sådan har mislykket. Da har ikke første 
berger noe krav på bergelønn, selv om hans innsats var utvilsomt var meget nyttig, vil ber-
gingsaksjonen som sådan ikke har ført til et sluttresultat som var nyttig. 
 
Man kan derfor med rette påstå at ‘nyttig resultat’ ikke er forbeholdt berging hvor man har 
reddet noe overhodet, men at det må nyanseres med tillegget at man må ha oppnådd et resultat 
som gjorde mer nytte en skade. Altså ‘nyttig resultat’ må forstås slik at bergingen har ført til 
at man har berget en viss verdi som overstiger den verdi om man unnlot berging. 

5.3.2 Når må bergingshandlingen påbegynnes? 

Bergingshandlingen må startes mens bergingsobjektet er i fare eller forventes å kunne komme 
i fare. Har faren opphørt før berging igangsettes er vilkåret ikke oppfylt med den følge at ber-
gelønn ikke kan tilkjennes. Det man må avklare i denne sammenheng er når bergingsoppdra-
get igangsettes. Starter det når bergingsobjektet anmoder assistanse eller når berger ankom-
mer bergingsobjektet? Disse hendelser kan både i tid og sted ligge langt fra hverandre. Den 
fare som forelå på anmodningstidspunktet foreligger kanskje ikke når bergeren ankommer 
bergingsobjektet eller enda verre, bergingsobjektet har sunket. Typetilfelle: Bergingsselskapet 
setter kurs mot bergingsobjektet uten unødig opphold. Det råder vanskelige forhold og berger 
utsetter sitt eget skip, utstyr og mannskap for fare. I tilfelle berger ankommer bergingsobjektet 
og faren har opphørt eller bergingsobjektet ikke eksisterer vil ikke et bergelønnskrav tilkjen-
nes. Har faren opphørt er vilkåret for at bergingsobjektet var «i fare» ikke oppfylt. I tilfelle 
bergingsobjektet har sunket, har man ikke berget noe og man har ikke oppnådd et «nyttig» 
resultat. Man kan gjerne innvende at det virker urimelig at bergingsselskapet skal sitte tom-
hendt igjen selv etter noe som kunne ha vært en svært farefull reise for å hjelpe bergingsob-
jektet. Det henvises til avsnittet «no cure no pay» om redegjørelse for hvorfor man velger en 
slik løsning. 
Det er ikke noe krav at den fare som forelå ved starten av bergingshandlingen må foreligge 
under bergingshandlingen eller frem til denne er avsluttet. Er bergingsobjektet fortsatt «i fare» 
når berger avslutter bergingshandlingen er ikke berging fullført. Mer om når berging antas 
fullført vises til avsnitt 4.4.2. 
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Tauing/sleping er påstartet, fare oppstår under veis, intet krav til at den opprinnelige sleping 
avbrytes og ny bergingshandling påbegynnes48 

5.3.3 Når er bergingshandlingen fullført?  

For et bergingsobjekt «i fare» er berging fullført når det bringes i sikkerhet, i tilfelle bergings-
objekt er «forulykket», fullføres bergingen når det ankommer et sted hvor det kan repareres.49 
Det er når berging er fullført at verdien av det bergede kan kartlegges. Videre vil dette legge 
grunnlaget for i hvilken grad berging har lykkes. 
 
Disse klare utgangspunktene fordrer at man undersøker hva som menes med ‘sikkerhet’ og i 
hvilken grad bergingsobjektet må repareres. For mange tilfeller er bergingsobjektet både «i 
fare» og «forulykket». I slike tilfeller er ikke nødvendigvis at det bringes i sikkerhet eller til et 
sted hvor det kan repareres sammenfallende. For rene «i fare» tilfeller, er det tilstrekkelig at 
bergingsobjektet bringes ut av faren. For et rent forulykket tilfelle må det bringes til et sted 
hvor det kan i hvert fall repareres slik at det kan fortsette faren ved egen maskin eller at repa-
reres tilstrekkelig slik at tilstanden til skipet i seg selv ikke utgjør en fare ved videre slep til 
den havn hvor de endelig reparasjoner kan utføres. «Farens tidspunkt/tilblivelse og liv» Et 
bergingsobjekt bringes i sikkerhet etter å ha vært utsatt for kapring, men kaprerne flyktet, men 
bare i påvente av at natten skal senke seg og vil derfor prøve å kapre skipet på nytt. Er ber-
gingshandlingen fullført fra de tidspunktet skipet kom til havn? Eller er skipet kun i tilsynela-
tende sikkerhet, m.a.o er skipet fortsatt i fare for kapring?50 Hvis skipet er i fare er berging 
ikke fullført, men spørsmålet er hvordan man skal se på faren, og om dette skal betraktes som 
en og samme fare eller to selvstendige farer. Det er på det rene at et skip som mister propel-
len, blir berget, ført til havn, reparert, men som senere synker fordi en brann fører til en eks-
plosjon om bord. Her er det på det rene at det var oppstått to selvstendig farer. Bergelønn be-
tales for den handlingen som førte skipet til havn hvor det ble reparert. 
 
I hvilket omfang må reparasjoner foretas? I tilfelle et skip blir brakt ut av faren, til en havn 
hvor det ligger trygt, men det kan ikke fortsette reisen fordi havnen fryser til og ingen isbryter 
vil i nærmeste fremtid komme til unnsetning. Et skip har mistet propellen og kan ikke navige-
re, det er i fare, og blir ført til sikker havn, men denne havnen kan ikke foreta reparasjon av 
propellen. Skipet blir derfor slept fra denne trygge havnen til ny havn, men for øvrig uten å 
være i fare. Har berger rett til bergelønn for hele innsatsen, eller bare for den delen hvor skipet 
var i fare og til det ankom den første sikre havn, eller har berger også rett til bergelønn for 
hele turen, også fra den sikre havnen til reparasjonsstedet, selv om denne etappen ikke satte 
                                                 
48 Kennedy 2009 s.200 
49 Brækhus 1967 s.20 
50 Ibid. 
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bergingsobjektet «i fare»? Var den første havnen en «sikker havn» til å begynne med? Dette 
ble inngående behandlet og vurdert i saken om skipet Troilus. 
Vurderingstemaet i alle instansers behandling av saken «The Troilus»515253 var hvilken grad 
av sikkerhet må foreligge for å kunne avgjøre om man hadde med berging eller assistanse (her 
slep) å gjøre. For å avgjøre dette måtte retten ta stilling til når berging var fullført, nærmere 
bestemt, når var skipet brakt i sikkerhet. 

5.3.3.1 Når er berging fullført –Place of safety 

Troilus som var på veg fra Australia til Liverpool mistet propellen og ble berget av Stentor. 
Stentor slepte Troilus til Aden hvor Troilus fikk ankret opp utenfor havneområdet. Der lå det 
til et annet skip Glenogle startet et nytt slep fra Aden til Suez, deretter til endedestinasjonen 
Falmouth, Spørmålet retten måtte ta stilling til var om hele handlingen kunne karakteriseres 
som berging eller om det var assistanse (slep) for å avgjøre dette måtte retten ta stilling til når 
skipet var brakt i sikkerhet. 
 
Det anført av saksøker at det forelå ingen fare og det dermed ikke skulle betales bergelønn. 
Det ble anført at handlingen fra Aden til Suez var fra sikker havn til sikker havn. Og at tilfel-
ler hvor skipet blir slept fra «safety to safety» ikke gir rett til bergelønn. Denne anførsel førte 
ikke frem i noen av de tre instanser. 
 
Lord Porter i House of Lord uttalte at «The solution of the question whether a ship has rea-
ched a place of safety must,… …, depend upon the facts of each case, one of which is the 
facility for repairs at the place in question, and another, the possibility of safely discharging 
and storing the cargo and sending it on to its destination and the danger of its deterioration. It 
is not a sufficient answer to say that she can lie in a particular position of physical safety.»54 
 
Verken i Admirality division (A.D) , Court of Appeal (C.A), eller House of Lords (H.L) ble 
det brukt begreper som tilsvarer det norske begrepet «forulykket». Det samtlige rettsinstanser 
bygget på var vurderingstemaet om at skipet var uomtvistelige skipet var skadet, ikke kunne 
manøvrere og at det det avgjørende for når berging var avsluttet var når skipet hadde ankom-
met et sted hvor det kunne foreta nødvendige reparasjoner. Det ble av førsteinstans, Admirali-
ty Division, og av dommer Merriman m.fl. vurdert meget grundig hva som i den konkrete 
saken avgjorde hvorvidt en havn var «place of safety». Skipets størrelse, hvor dypt det lå i 
vannet, som kunne forhindre tørrdokking enkelte havner, det ble vurdert når og hvor og til 
                                                 
51 [1948/49] Vol. 82 Ll.L.Rep. 681 Admirality Division, 9th May 1949 «The Troilus» 
52 [1949/50] Vol. 83 Ll.L.Rep. 195 Court of Appeal, 28th. Nov. 1949 «The Troilus» 
53 [1951] Vol. 1 Lloyd's Rep. 467 House of Lords 22nd Jan 1951 «The Troilus» 
54 Ibid s 471 
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hvilken risiko lasten om bord kunne omlosses slik at skipet ikke lå så dypt, det ble til og med 
vurdert hvordan skroget var bygget, hvorvidt det var sveiset og ikke boltet og at dette var et 
moment for å ikke kunne utføre de nødvendige reparasjoner i enkelte havner, da det ble hev-
det at disse ikke hadde kompetanse til å gjennomføre denne type sveising. Med andre ord ble 
det gjennomført en konkret helhetsvurdering av saken. Hadde skipet vært mindre, fraktet 
mindre cargo mv. kunne utfallet blitt et annet. Litt forenklet sagt, det som er «place of safety» 
for et skip behøver ikke å være «place of safety» for et annet skip selv om de har objektivt sett 
vært utsatt for den samme faren og blitt påført samme skade. Som behandling av The Troilus 
viser i alle instanser blir det foretatt konkrete helhetsvurdering for når skipet ankommer det 
som kan sies å gi skipet tilstrekkelig sikkerhet for å gjennomføre nødvendige reparasjoner. 
«Quite apart from the physical danger, there is this to be added, that until somebody got her to 
a place where the necessary repairs could be executed she was completely immobilized. It is 
no use saying that this valuable property, worth something approaching a million pounds, is 
safe, if it is safe in circumstances where nobody can use it.»5556 
 
Lord Buchnill (C.A) tok til ordet for å ikke oppstille et generelt prinsipp om at det alltid fore-
ligger berging så lenge et skip som er skadet, mistet propellen, men er ankret opp i sikkerhet 
forså å bli flyttet fra denne havnen til en annen havn hvor de endelige reperasjoner kan finne 
sted. «I do not criticize adversely the conclusion reached by Mr. Justice Willmer in the Glau-
cus, sup., on the particular facts of the case, but I dissent from the general proposition, which, 
as I understood the argument, was presented to us on behalf of the respondents, that there was 
an established principle or rule that a steamship which has lost her propeller by an accident 
remains in a position of danger after she has come to anchor, and therefore any volunteer who 
removes her from that anchorage to a place of safety is entitled to remuneration on a salvage 
basis. I do not think that there is such a principle or rule. When one is considering solely the 
question of danger to a ship, there seems to be no material difference between a ship whose 
propeller has been removed by design, and a ship whose propeller has fallen off by acci-
dent.»57 
Lord Buchnill (C.A) avviste ikke resultatet i dommen The Glaucus, men ville oppstille et krav 
om at det ble foretatt en konkret helhetsvurdering av saken. «The question whether the Troilus 
was in danger while at anchor, within the proper meaning of that word as applied to salvage, 
is surely a question of fact»58 Det er likevel verdt å merke seg at Lord Justice Somervell uttal-
te at «the appeal would have failed even if at Aden she had in fact been anchored in some 
place where she could have, as far as could be foreseen, remained indefinitely safe as a hulk.» 
                                                 
55 Glaucus, 81 Ll.L.Rep. 262; 
56 [1949/50] Vol. 83 Ll.L.Rep. 199 C.A. The "Troilus." s.199 
57 Ibid. s 200 
58 Ibid. s. 200 
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Dette er sammenfallende med bemerkningen til Willmer i The Glaucus samt i samsvar med 
den norske praksis om at bergingsobjektet er «forulykket». 
 
Lord Denning dissenterte ikke i resultat, men ga uttrykk for at når bergingsobjektet (eierne, 
rederiet) hadde valgmuligheter med tanke på hvordan skipet kunne repareres mv. var også 
sammenfallende med tidspunktet når handlingen gikk fra berging til assistance. «I think that 
there is much to be said for the view that the services rendered by the Glenogle were towage 
services, and not salvage. It seems to me that at Aden, or at any rate at Suez or Port Said, the 
ship was safe and the owners had a freedom of choice; and if the Glenogle had been under 
different managemen the owners would not have accepted her services at an unknown price 
on a salvage basis, but would have insisted on a competitive price at towage rates, especially 
when they had a competitive offer from the tug Empire John. The cargo-owners should not be 
prejudiced simply because the Glenogle was under the same management as the Troilus and 
accordingly no one troubled to ask for a quotation beforehand.» 
Lord Denning sa seg enig med førstevoterende at det må foretas en konkret helhetsvurdering 
«It all depends, however, on what view one takes of the facts, and I would not venture to dif-
fer from the views which my brethren have found upon them.»59 
 
Lord Porter støttet opp under Lord Buchnills votum fra Court of Appeal om at det må oppstil-
les krav om en konkret helhetsvurdering «…that there is no established principle that a vessel 
which has no means of progression remains in a state of danger until she has recovered some 
power of propulsion, even though she has come to anchor in a safe place.» Videre oppstilte 
Lord Porter spørsmål om hva som definerer sikker havn «place of safey» «What in this collo-
cation is meant by a safe place? Are there only the three alternatives, either (1) a place where 
the ship can lie in physical safety even though she cannot be repaired there and may have to 
remain for an indefinite time until some problematical tug or tugs can be procured to tow her 
away at a fixed contract price for the towage service; or (2) some place where she can ultima-
tely be repaired with or without some risk but after a very considerable delay, the cargo 
meanwhile being either partially or wholly discharged and stored until the ship is repaired or 
until space in some other ship can be obtained to carry it to its destination; or (3) the port of 
destination at which the cargo is to be delivered.» Dette ble av Lord Porter ikke ansett for 
nødvendig for resultatet og verken behandle eller besvare de oppsatte alternativ. «The argu-
ments for each of these meanings were presented to your Lordships and it may at some time 
and in some case be necessary to answer them, but I am not persuaded that in the present case 
an answer to them as presented is required.»60 

                                                 
59 [1949/50] Vol. 83 Ll.L.Rep. 199 C.A. The "Troilus." s.205 
60 1951] Vol. 1 Lloyd's Rep. 470 H.L. The "Troilus." S.473 
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Lord Porter valgte å ikke besvare disse spørsmålene, men fra votumet i Lord Merri-
man i (A.D) ble aktuelle havner vurdert i sammenheng med hvor nødvendige reparasjoner 
kunne bli foretatt. Om det fra dette votumet ikke kan oppstilles en klar rettsregel er en ting, 
men at votum angir vurderingstemaet og nødvendigheten av å foreta en grundig og konkret 
helhetsvurdering hersker det liten tvil om. 

5.3.4 Bergingshandlingen utført av flere bergere 

«Atbergningen må være fullført, betyr ikke at den samme berger må fullføre hele opera-
sjonen. Selv om den første berger må oppgi bergningen, som deretter  fullføres av en annen, 
kan han få bergelønn for den innsats han har ydet.» 61 
Klæstad «Det maa være tilstrækkelig at skibet er reddet ut av den specielle nødstilstand 
som det har befunnet sig i, saa at det enten kan fortsætte reisen med egne hjælpemidler, 
eller at det ialfald er bragt i en saadan stilling at utsikten til redning er blitt væsentlig 
bedre.» 62Samme synspunkt anføres av Knoph «Hvis  det utførte arbeid imidlertid har 
vært nyttig og i sig selv, og har bidratt til frelsen, får bergeren krav på lønn, selv om han 
ikke har maktet å føre bergningen til ende, men overlatt dette til andre. Således når et skip 
blir slep tfra et stormfullt og urent til et sikrere  farvann, og der blir overtatt av en annen 
sleper.»63 
Brækhus skriver i Bergning.: «En berger kan imidlertid også kreve bergelønn hvor han 
har måttet avbryte eller oppgi bergingen før  den er avsluttet, men hvor berger nr. 2 mer 
eller mindre tilfeldig kommer til å  fullføre  arbeidet.»6465 
 
En dom fra Ofoten tingrett tar stilling til flere av spørsmålene nevnt over. Fiskefartøyet MS 
Sørbøen hadde fått noten i propellen, og var ikke manøvreringsdyktig. Det blåste opp til 
storm, og det var fare for at Sørbøen kunne drive på land. Det lyktes MS Åsanøy gjennom 
flere forsøk å trekke Sørbøen lenger ut i fjorden, men sleperen brakk. Like før Sørbøen 
sto i fare for å havne i brottene, kom redningsskøyten Skomvær III akkurat tidsnok til å 
berge Sørbøen. Det ble lagt til grunn at Sørbøen ville ha gått på land tidligere uten MS 
Åsanøys innsats.66 MS Åsanøy ble tilkjent bergelønn. Selv om MS Åsanøys bidrag alene 
var mislykket var innsatsen likevel avgjørende da handlingene utsatte havari for MS Sør-
bøen og hvor det med stor sannsynlighet ville ha vært fortapt dersom ikke rednings-
skøyten MS Skomvær Ill hadde kommet til. 

                                                 
61 Håndbok i kascoforsikring. 1993, s 357 
62 Klæstad s. 29 
63 Ragnar Knoph, Norsk Sjørett, 1931 s. 319 
64 Brækhus s. 21 
65 Sml. ND 1909.279 BH, ND 1908.273 samt ND 1948.644 Bergen 
66 ND2005 s.223 
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6 Avsluttende bemerkning 
 
Retten til bergelønn betinger at de vilkår loven oppstiller innfris. Ofte volder dette ikke mye 
tvil, og disse tilfellene blir ikke behandlet av rettsapparatet. Rettspraksis behandler unntakene 
og tvilstilfellene. Retten trekker opp de vanskelige grensedragningene, men per dags dato er 
det ikke avgjort entydig og klart hva som f. eks. ligger i begrepet «nyttig resultat». Det er hel-
ler ikke klart definert hva som ligger i begrepet hva det innebærer at bergingsobjektet skal 
være brakt ut av fare, altså i sikkerhet. Eller som det omtales i engelsk litteratur «place of sa-
fety». Det kan tenkes at det ikke er hensiktsmessig at det i rettspraksis eller juridisk teori opp-
stilles krav til klare definisjoner, men at så lenge det er ensartet praksis om hvilke vurderings-
temaer og hvilke momenter som skal vurderes og at det hvert enkelt tilfelle blir gjenstand for 
en konkret, grundig og samvittighetsfull helhetsvurdering, er dette kanskje tilstrekkelig? Det 
kan likevel være av verdi at rettsanvendere strekker seg etter så klare og entydige rettsregler 
som overhodet mulig, selv om dette kan fort bære preg av å bli en vel teoretisk øvelse og se-
mantikk og at resultatet av denne øvelsen faktisk ikke leder noe sted. 
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• Lov 20 juli 1893 nr. 1 om sjøfart (opphevet) 
• Lov 24 juni 1994 nr. 39 om sjøfart (sjøl.) 

 
Konvensjoner  

• Bergingskonvensjon av 1910 
• Bergingskonvensjon av 1989 

 
Lovforarbeider: 

• Innst. O. XII. (1963.64) Innstilling fra justiskomitéen om lov om endreinger i lov om 
sjøfart av 20. juli 1893 

• Ot.prp. nr. 13 (1963-64) 
• NOU 1994:23 

 
Nordiske Domme i sjøfartsanliggender, Oslo 1900- 

• ND 1908.273 
• ND 1909.19 BH Union I 
• ND 1909.279 NH Gretland  
• ND 1910.1 Kra Flytedokk 
• ND 1921.97 Solglimt 
• ND 1924.26 NH 
• ND 1937.353 Bergen Tommeliten 
• ND 1948.644 Bergen 
• ND 1996.238 NH Loran 
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• ND 1999.269 NH Los 102 
• ND2002.217 Åbo 
• ND 2004.383 NH Norsk Viking 
• ND2005.217 Ofoten Sørbøen 
• ND 2010.302 SøHa  

 
Utenlandske dommer 

• [1948/49] Vol. 82 Ll.L.Rep. 681 Admirality Division, 9th May 1949 «The Troilus» 
• [1949/50] Vol. 83 Ll.L.Rep. 195 Court of Appeal, 28th. Nov. 1949 «The Troilus» 
• [1951] Vol. 1 Lloyd's Rep. 467 House of Lords 22nd Jan 1951 «The Troilus» 
• Vol. 81 Ll.L.Rep. 262 «The Glaucus» 

 
Artikler: 

• Røsæg, Misapprehension of peril in salvage, SIMPLY 2004, s. 1-43 
 
Upublisert manuskript: 

• Engeness (2009) upublisert manuskript utarbeidet i.f.m. grunnstøting av MS Richard 
With. 
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