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Høring - Spørsmål om ratifikasjon av 201 O HNS - protokollen og 
gjennomføring av protokollen i norsk rett 

1. Innledning 

Vi viser til departementets høringsbrev av 23-4.2014 vedrørende ovennevnte høring. 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 
høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 
Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet. 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen. 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp 
mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en 
berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer 
mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet 
Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 
lovutvalget for forsikringsrett og lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett 
inklusive sjøforsikring. Lovutvalget for forsikringsrett består av Andreas Meidell (leder), Anette 
Cecilie Kjørrefjord Eckhoff og Hans Kenneth Viga-Gerhardsen. Lovutvalget for samferdsel og 
sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring består av Geir Gustavsson (leder), 
Henrik Hageberg, Mats Erik Sæther, Amund Bjøranger Tørum og Sindre Walderhaug. 
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Advokatforeningen har redaksjonelle kommentarer til utkastet. Disse følger nedenfor. Dette 
innebærer ingen materielle endringer, forslagene retter seg kun mot setningsoppbygningen. 

2. Merknader 

Til § 211 siste ledd: 

Første punktum strykes og byttes ut med: «Dersom det ikke på rimelig måte kan skilles mellom 
skade voldt av farlig gods og andre skader, skal det legges til grunn at den samlede skaden er 
forårsaket av farlig gods.» 

Til § 222 første ledd: 

Første ledd strykes og byttes ut med: «Den som i havn eller annen losseplass innenfor norsk 
territorium er mottaker av mer enn 20 ooo tonn bulk HNS som last ombord på skip i løpet av 
kalenderåret, skal betale avgift til HNS-fondet. Gods etter andre og tredje ledd er ikke omfattet. 
HNS-fondets organer fastsetter avgiften i samsvar med HNS-konvensjonen. Det skal stilles slik 
sikkerhet for avgifter som måtte bli bestemt.» 

Til § 222 annet ledd: 

Etter «mottaker av» og før opplistingen av bokstavpunktene a-d begynner, settes det inn «mer 
enn» slik at denne gjelder alle bokstavene. Da kan «mer enn» etter hver bokstav fjernes. 

Til § 222 tredje ledd: 

Andre punktum fjernes, og det settes inn: «Den som var eier av lasten umiddelbart før lossing i 
norsk territorium (lasteeier), blir avgiftspliktig til HNS-fondet etter første ledd dersom dette er 
avtalt med mottakeren, og mottakeren har informert departementet om avtalen.» 

Tredje punktum fjernes, og det settes inn: «Mottakeren holdes likevel ansvarlig for avgiften 
dersom lasteeieren ikke betaler.» 

Til § 222 fjerde ledd: 

I andre punktum hvor det står «på oppdrag av en annen person som er undergitt en 
konvensjonsstatsjurisdiksjon, skal likevel oppdragsgiveren anses som mottaker[ ... ]» strykes: 
«annen», «som» og «likevel». 

Til § 223 første ledd: 

I andre punktum strykes «innen en annen frist», og det settes inn «den fristen». 
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Til § 2 23 femte ledd: 

«i et visst antall år» flyttes til slutt i setningen. 

Til § 223 siste ledd: 

«i medhold av denne paragraf» fjernes og byttes ut med «paragrafen her». 

Til§ 224 

«i riket» byttes ut med «i Norge» og 
«annet punktum» byttes ut med «andre punktum». 

Vennlig hilsen 

Merete Smith 
generalsekretær 
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