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Høring – Spørsmålet om norsk ratifikasjon av 2010-protokollen og 
gjennomføring av protokollen i norsk rett

Det vises til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet 23. april 2014 hvor det 
overnevnte sendes på høring.

Kystverket ønsker å bemerke at losenes erstatningsansvar ved oljesøl er begrenset i 
sjøloven § 193 hvor erstatningskrav for forurensningsskade ikke kan gjøres gjeldende mot 
losen. Kystverket ser det som viktig at losen sikres mot tilsvarende ansvarsbegrensning 
under HNS konvensjonen og sjølovens regler for gjennomføring av denne.

Kystverket foreslår at tilsvarende begrensning vil gjelde ansvaret ved skader forårsaket av 
farlig gods i henhold til utkast til ny § 214 i sjøloven (konvensjonens artikkel 7 nr. 5). 
Kystverket er av den oppfatning at endringene som følge av 2010-protokollen ikke berører 
dette punktet.

Kystverket er positiv til at det etableres et internasjonalt regelverk om erstatning for skader 
som voldes ved sjøtransport av farlig og skadelig gods.

Kystverket ønsker å bemerke viktigheten av at det eksisterer gode ansvarsordninger ved 
opprydning etter sjøulykker, slik at prinsippet om at forurenser skal betale, i så stor grad 
som mulig får effekt. Reglene vil få direkte betydning for statens refusjonskrav mot 
ansvarlig forurenser i etterkant av sjøulykker, og Kystverket er positiv til signaleffekten økt 
beløp for ansvarsbegrensning gir. 

På bakgrunn av dette støtter Kystverket ratifikasjon av 2010-protokollen og gjennomføring 
av protokollen i norsk rett.

Med hilsen

Johan Marius Ly Katrine Brede Didriksen
beredskapsdirektør rådgiver
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