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Samferdselsdepartementet 

 

 

 

Deres ref. 19/2056-         Oslo, 7. februar 2020 

 

 

Høringsuttalelse: Forslag om etablering av lovhjemmel om avsavnsrente i 

forurensningsloven 

 

Vi viser til deres høringsnotat av 23. desember 2019.  

Cefor er i utgangspunktet positiv til en hjemmel for avsavnsrente i forurensningsloven, som kan 

bidra til mer rettssikkerhet. Vi ser likevel behov for noen justeringer av forslaget for å gjøre det 

mer egnet til dagens situasjon.  

Generelt sett forventer vi ikke et høyt antall tilfeller der en kodifisert avsavnsrente vil kunne 

kreves fra våre medlemmer, som håndterer slike saker på en proaktiv måte. Selv om det er 

rederiet som er den ansvarlige parten under loven, vil skadehåndteringen i praksis enten overlates 

til forsikringsselskapet på vegne av rederiet eller foretas i et samarbeid med rederiet der 

forsikringsselskapet bistår med sin ekspertise og brede kontaktnett. Det er dessuten regulert 

under P&I reglene at assurandøren kan kreve til enhver tid å ta over saksbehandlingen fra rederiet 

i tilfelle det behøves (se f.eks. Skuld P&I Rules 2020, Rule 36.1.1).   

Håndtering av skadesaker generelt, og forurensningstilfeller spesielt, utgjør noe av kjernen i 

forsikringsselskapenes daglige virke. Gjennom sin brede erfaring bidrar forsikringsselskapene til 

både gode og kostnadseffektive løsninger i et samarbeid med rederi, offentlige og private aktører. 

En slik modell for skadehåndtering bør også for fremtiden være den foretrukne løsningen, der et 

felles mål om vern av liv og helse, miljø og materielle verdier står i fokus både hos rederi, 

forsikringsselskap og offentlige myndigheter. Primært bør dette også gjelde for tilfeller med akutt 

forurensning eller fare for akutt forurensning. 

Forslaget om avsavnsrente gjelder for de tilfeller der staten likevel helt eller delvis velger å overta 

ledelsen ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.  Vi tillater oss i den forbindelse å 

foreslå følgende justeringer av forslaget:   

1. Avsavnsrenten bør ikke løpe over en ubestemt tidsperiode. Myndighetene bør kunne 

presentere et krav (eller delkrav) innen rimelig tid. Dersom kravet er så komplekst at 

staten ikke klarer å kompilere dette innen rimelig tid, bør loven åpne for en mulighet til 

å sende et delkrav. Det vil også hjelpe staten til å få sine utlegg raskere tilbakebetalt.  

https://www.skuld.com/contentassets/5cd37a56fa33442baec07c16ee4ac936/2020_skuld_rules.pdf
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2. I en situasjon der den antatt ansvarlige (rederen eller forsikringsselskapet) innbetaler 

penger før kravet ble sendt fra staten (som er nevnt i høringsnotatet) burde det 

vurderes en resiprok rente for tilfeller der det senere viser seg at det ble betalte for 

mye eller det likevel ikke kunne tillegges noe ansvar på denne parten.  

3. Den forslåtte rentesatsen er etter vår oppfatning svært høy. Norges Banks 
pengemarkedsrente tillagt to prosent kunne etter vår vurdering være en rimelig løsning. 

Som et eksempel benyttes det i de nordiske forsikringsvilkårene for kaskoforsikring 

(den Norske Sjøforsikringsplanen av 2013, Versjon 2019)  - en rente på NIBOR pluss 2 

%, se § 5-4.  

Sammenfattende forslår vi at den nye § 76 annet ledd burde lyde:  

Det skal beregnes renter av krav etter første ledd, første og andre punktum i samsvar med 

forsinkelsesrenteloven. Et endelig krav eller et delkrav skal sendes til den ansvarlige innen rimelig tid. Frem 

til forsinkelsesrenten begynner å løpe skal Norges Banks pengemarkedsrente tillagt to prosent benyttes 

som rentesats.  

Vi håper at disse kommentarene hensyntas i departementets videre behandling, og stiller oss til 

disposisjon for en videre dialog hvis ønskelig. 

 

Vennlig hilsen, 

 

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor) 

 
Niklas Sonnenschein 

Legal Counsel   

 

http://nordicplan.org/The-Plan/Part-One/Chapter-5/Section-1/#Clause-5-4

