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Forslag til endringer i sjøloven. Rettsvern for pant i skrog som bygges ved 
utenlandsk verft før ferdigstilling ved norsk verft  
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 27. november 2008 vedrørende ovennevnte høring. 

1. INNLEDNING 

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 samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget 

består av Trond Eilertsen (leder), Kjetil Eivindstad, Roald Engeness, Jan Roar Fløttre, Erik Gauer 

og Runar Hansen. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

Departementet identifiserer følgende to problemstillinger i høringsbrevet hvor det oppfordres til 

innspill fra høringsinstansene: 

 

 (i) Om registreringen og omfanget av pantet skal omfatte bare skrog eller også  

  hovedmaskineriet og større seksjoner av skroget; og 
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 (ii) når rettsvernsvirkningene skal inntre, ved levering fra skrogverft eller skal det 

  kreves slettelseserklæring eller lignende. 

 

Under pkt. 2 nedenfor vil vi adressere begge disse problemstillingene.  

 

 

2.  ADVOKATFORENINGENS SYNSPUNKT 

2.1 Om registreringen og omfanget av pantet skal omfatte bare skrog eller også  
 større seksjoner av skroget. 

Vi kan ikke se noe behov for å endre dagens ordning hvor både skroget og større seksjoner av 

skroget omfattes av det registrerte pantet, vel og merke når disse ankommer norsk verft. 

Bakgrunnen for lovendringen er å forskyve tidspunktet for når rettsvernsvirkningene skal inntre 

fra tidspunktet skroget eller større seksjoner av skroget ankommer norsk verft til også å gjelde i 

slepefasen. Hensikten med lovforslaget er således ikke å begrense omfanget av pantet i forhold til 

dagens ordning. 

 

På den bakgrunn går Advokatforeningen inn for å beholde ordlyden i lovforslaget slik den er 

foreslått fra departementet.    

 

 

2.2 Når skal rettsvernsvirkningene inntre, ved levering fra skrogverft eller skal det 
kreves slettelseserklæring eller lignende. 

Slik lovforslaget er formulert er det i utgangspunktet tidspunktet hvor slettelsesattest fra 

utenlandsk byggeregister foreligger som markerer skjæringspunktet for rettsvernsvirkningene, 

mens tidspunktet for levering til norsk pantsetter hvor slik registrering ikke er mulig, er av en mer 

subsidiær karakter. 

 

Dette er etter vår oppfatning en uheldig formulering ettersom den blant annet ikke gir noe klart 

bilde av rettsstillingen dersom utenlandsk byggeregister eksisterer, slik at det er mulig å 

registrere skroget der, men hvor registrering i vedkommende register likevel er unnlatt. Videre er 

det vår oppfatning at den foreslåtte ordlyden ikke tar tilstrekkelig hensyn til det faktum at 

levering og aksept av skroget i praksis er betinget av at skroget er fritt for heftelser, med den følge 

at levering til norsk pantsetter ikke vil skje dersom det foreligger en registrert heftelse på skroget. 

 

På den bakgrunn mener vi at det vil være mer hensiktsmessig å omformulere den foreslåtte 

lovendringen. Det bør være tidspunktet for levering og aksept av skroget som i utgangspunktet 

danner skjæringspunktet for innlemmelsen av skroget i panteretten som er registret i Norge, men 

med det kumulative vilkåret at slettelsesattest må foreligge i de tilfellene hvor skroget faktisk er 

registrert i et utenlandsk byggeregister, for på den måten å unngå potensielle prioritetskonflikter.       

 

Advokatforeningen foreslår etter dette følgende omformulering: 

 

 Sjøloven § 31, 1. ledd 

 

"Slik registrering kan også omfatte skrog eller større seksjoner av skrog bygget ved verft 

utenfor riket fra tidspunktet for levering fra vedkommende verft til norsk panthaver, og, 

dersom de er registrert i utenlandsk byggeregister når slettelsesattest foreligger."     
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Sjøloven § 43, 1. ledd 

 

 "Bygges skroget eller større seksjoner av skroget ved et verksted utenfor riket, kan det 

 avtales at de skal omfattes av panteretten fra tidspunktet for levering fra 

 vedkommende verksted til norsk panthaver, og, dersom de er registrert i utenlandsk 

 byggeregister når slettelsesattest foreligger."     

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

 

Berit Reiss-Andersen       Merete Smith 
leder         generalsekretær 

 
 

  

 


