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Thor Falkanger 

(innlegg under Havbruksseminar arrangert av Nordisk Institutt for Sjørett 27. 

mars 2019) 

 

Havbruk – finansiering og registrering 

 

1. Utgangspunkter 

Vårt tema gjelder installasjoner – jeg bruker for enkelhets skyld ordet 

konstruksjoner – og drift av disse som har følgende faktiske egenskaper som er 

av betydning for de rettslige spørsmål jeg skal behandle: 

(1) faste metallkonstruksjoner – med varierende former, 

(2) de kan forflyttes, 

(3) må tåle voldsomme naturkrefter 

(4) levetiden er betydelig 

(5) betydelig investering og en betydelig omsetningsverdi 

(6) betydelige utfordringer i driftsfasen 

Konklusjonen er at i de fleste tilfeller vil det være behov for fremmedkapital til 

anskaffelse og drift, og det reiser spørsmålet om sikkerhet for fremmedkapitalen 

– og igjen vil først og fremst være: 

Kan havbrukskonstruksjonen tjene som sikkerhet? I alle fall er det dette som 

først og fremst er mitt tema. 

Og det vil jeg angripe på dette vis:  

Først vil jeg forsøke å beskrive de muligheter som ligger i gjeldende regelverk. 

Det forbauser neppe at jeg vil komme til at det ikke er – for å si det forsiktig – 

optimalt, og dermed blir det naturlig å peke på noen av de grep som kan tenkes 

gjort for å få en tilfredsstillende sikkerhetspakke. 

 

2. Dagens regelverk - introduksjon 
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I shipping har vi et velkjent skille mellom finansiering i bygge- og driftsfase og 

tilsvarende er det for den offshore-baserte petroleumsindustri. En tilsvarende 

inndeling må vi gjøre også for havbruksnæringen. 

Jeg forutsetter for enkelhets skyld at den som til slutt drifter konstruksjonen – og 

som jeg kaller operatøren – er den som har bestilt installasjonen og er eier av 

den i alle fall fra ankomst til driftslokasjonen. 

 

3. Bygging og installasjon -  

Før driften begynner, vil vi ha tre faser: 

(i) byggefase 

(ii) forflytning fra bygge/utrustningsverksted til driftslokasjon 

(iii) klargjøring på lokasjonen (forankring) 

Det kan således være tale om et betydelig antall aktører som bidrar – på 

kredittvilkår eller mot umiddelbart oppgjør – hvilket igjen kan aktualisere 

sikkerhetsbehovet for en bakenforliggende kredittyder. 

  

4. Nærmere om byggefasen – dagens regler 

For byggefasen er naturligvis byggekontrakten med dens vilkår grunnleggende, 

Her må jeg henvise til Marits redegjørelse. Jeg forutsetter altså at operatøren har 

inngått byggekontrakten og stilles overfor spørsmålet om å utnytte 

byggekontrakten som sikkerhet overfor verksted eller egen bank. 

Hvilke muligheter gir sjøloven i så henseende? 

Pantel. § 1-2 krever hjemmel i lov for kontraktspantsettelse. Pantel. selv gir 

ingen passende hjemmel. Jeg forutsetter her at pantsetter skal ha rådigheten over 

kontruksjonen – «håndpant» og lignende sikkerhetsarrangementer er uten 

interesse i vår sammenheng. Vi må til sjøl. § 41, og der møter vi at som skip – 

som kan pantsettes – regnes slikt som kan registreres i skipsregisteret, herunder 

skipsbyggingsregisteret: 

 «3) skip eller innretning under bygging samt byggekontrakt, alt for så vidt innføring i 

 skipsbyggingsregisteret kan skje, jf § 31 og § 33 tredje ledd». 

Dette bringer oss til sjøl. § 33, og den mulige redningsplanke der er nr. 2: 
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 «andre flytende innretninger etter Kongens bestemmelse, dersom de eies av noen som 

 nevnt i § 4 første ledd» 

Noen slik bestemmelse har vi imidlertid ikke idag. 

Hva så med sjøl. § 507? 

De innretninger som der er nevnt, regnes som skip i relasjon bl.a. til § 41, men 

oppregningen inkluderer ikke vår konstruksjon, jf. ordene  

 «som skal brukes til undersøkelse etter eller utnytting, lagring eller transport av 

 undersjøiske naturforekomster eller til hjelp for slik virksomhet» 

Nå har jeg så langt hoppet helt over akvakulturloven: Hvilke muligheter gir den? 

Loven gjelder også utenskjærs akvakultur. Den gir hjemmel for pantsettelse av 

akvakulturtillatelsen, med registrering i akvakulturregisteret (§ 18), men 

akvakulturloven har ingen hjemmel for pantsettelse av en merd, og da langt 

mindre vår konstruksjon. I tradisjonell akvakulturnæring gir imidlertid pantel. 

§ 3-9 om pant i redskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring hjemmel for 

pantsettelse av 

 «merder og annet liknende utstyr som brukes eller er bestemt til bruk i akvakultur» 

 (annet ledd bokstav b)  

Rettsvern oppnås ved registering i Løsøreregisteret (tredje ledd). 

Eter min mening kan man vanskelig si at vår konstruksjon må oppfattes som en 

merd som kommer inn under pantel. § 3-9, og ekstra problematisk blir det når vi 

taler om en konstruksjon under bygging. 

 

5. Driftsfasen – dagens regler 

Om driftsfasen kan det bare henvises til det som er sagt om byggefasen – med 

tilføyelse av at heller ikke nå kan det påvises særlig hjemmel for pantsettelse av 

konstruksjonen. 

  

6. Andre verdier – dagens regler 

Helt kort: Her finnes naturligvis andre verdier enn konstruksjonen som kan 

pantsettes. 

Jeg har allerede nevnt at akvakulturtillatelsen kan være pantobjekt. 

For biomassen i konstruksjonen er det en mulig hjemmel i pantel. § 3-9, jf.  at 

man i medhold av annet ledd bokstav d kan underpantsette 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1994-06-24-39/§4
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 «dyr, herunder tamrein, pelsdyr, fjærfe, bier, muslinger og akvatiske organismer i 

 akvakultur». 

Bestemmelsen innledes med «løsøre … i næringsvirksomhet i landbruket», og 

det kan argumenteres med at når merder faller inn under landbruksvirksomhet i 

kraft av bokstav b, så må tilsvarende gjelde for bokstav d når når biomassen 

befinner seg i vår faste konstruksjon. 

Andre verdier er den slaktede fisk og salgssum for solgt fisk. For så vidt er vi 

innenfor vanlige panteregler som ikke krever nærmere omtale. 

Det viktigste i vår sammenheng er at de mulige sikkerhetsobjekter vi nå har 

streifet innom, ikke på noen måte kan løse de finansieringsspørsmål som knytter 

seg til selve konstruksjonen. 

7. Hvilke grep kan gjøres for å sikre en rasjonell finansiering? 

For enkelhets skyld forutsetter jeg i første omgang at bestiller av 

konstruksjonen, eier og drifter er den samme. Til slutt kommer jeg imidlertid 

med noen bemerkninger om avvik fra denne modellen, især om leieforhold. 

Med de verdier det her gjelder, er kontraktspant med realregistrering den 

åpenbare løsning. Den enkleste vei dit går gjennom sjølov og skipsregister. Der 

håndteres sammenlignbare enheter på en enkel, trygg måte etter veletablerte 

regler – i så vel bygge- som driftsfase. Og disse regler kan forholdsvis enkelt 

justeres slik at våre konstruksjoner inkluderes. 

Jeg skal så si litt mer konkret om hvilke grep man – etter mitt syn – må ta for en 

slik tilpasning og hva konsekvensene blir. 

8. Den ferdigbyggede konstruksjon 

Her er det praktisk å starte med den ferdigbyggede konstruksjon. 

Det enkle, første grep er at hjemmelen i sjøl. § 33 utnyttes. Kongen er her gitt 

mulighet til å definere hva som er en flytende konstruksjon. For så vidt møter vi 

et lovsatt norskhetskrav – som det må tas stilling til om skal gjelde for våre 

konstruksjoner. Dertil har vi et noe problematisk identifikasjonsspørsmål, som 

jeg kommer tilbake til, etter først kort å ha nevnt konsekvensene av at den 

antydede forskriftsutvidelse skjer: 

Gjennom registreringen i skipsregisteret er det panterettslige legalitetskrav løst, 

jf. sjøl. § 41 første ledd om at skip kan pantsettes, og den tilhørende 

bestemmelse i annet ledd om hva som i denne sammenheng regnes som et skip. 

Dermed er vi i et velkjent spor der sjølov, pantelov og tvangsfullbyrdelseslov gir 

regler om sikrings- og eventuelt realisasjonsstadium. 
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To forhold krever imidlertid vurdering.  

Det første er: Hva skal panteretten omfatte? Det viktigste er om man skal la 

panteretten omfatte biomassen – slik den er til enhver tid. Og skal det i tilfelle 

være en tvingende regel, jf. den tvingende tilbehørsregel i sjøl. § 45, jf. også 

pantel. § 2-3?  Eller skal biomassen fortsatt være en særlig verdi som kan 

pantsettes som landbruksløsøre? 

Det annet forhold er at finansieringsverdien for en konstruksjon kan bero på 

hvorvidt det kan påregnes driftstillatelse av norske myndigheter. Vi kan med 

andre ord få et spørsmål tilsvarende det Høyesterett tok standpunkt til i Barents 

Eagle-saken, Rt. 2009 s. 1502. Spørsmålet var om den del av kjøpesummen som 

reflekterte en gyldig fisketillatelse, tilfalt panthaveren eller konkursboet. Som 

bekjent gikk Høyesteretts svar i panthaverens favør. 

Og så kommer jeg til identitetsspørsmålet. Dette er vesentlig, idet ethvert objekt 

som fortjener å bli innført i et realregister – med de virkninger som følger av 

dette – må ikke bare være av en viss verdi og ha en viss levetid, men det må 

også klart kunne identifiseres. For tradisjonelle skip har vi et vel utviklet system 

med offentlig tildeling av identifikasjonskjennetegn (nr./bokstaver). For våre 

konstruksjoner bør det kreves en tilsvarende ordning, f.eks. at Sjøfarts-

direktoratet – på basis av tegninger og informasjon som Direktoratet krever for å 

kunne utføre sine tilsynsoppgaver – tildeler identifikasjonskjennetegn.  

De sikkerhetskrav, herunder arbeidsmiljø- og naturmiljøkrav, som 

myndighetene, må stille, er – heldigvis – ikke mitt bord. 

9. Byggefasen 

For byggefasen har vi to situasjoner. 

Den første har vi ved bygging i Norge. Med utnyttelse av forskriftshjemmelen i 

sjøl. § 33 kommer vi også innenfor pantsettelseshjemmelen i sjøl. § 41 første 

ledd. Se videre sjøl. § 43 om hva slik panterett omfatter, jf. især tredje ledd om 

at første og annet ledd gjelder tilsvarende for for «innretninger som går inn 

under § 33». Om ferdigstillelse og slettelse av byggeregisteret, eventuelt 

overføring til det ordinære register, se sjøl. § 32. 

Blir deler av konstruksjonen produsert ved annet verksted i Norge, gjelder sjøl. § 

43 første ledd annet punktum: Det kan avtales at slike deler skal omfattes av 

panteretten. Er produksjonsstedet i utlandet, sier tredje punktum at det samme 

kan avtales, men da først med virkning fra det tidspunkt da «levering fra det 

utenlandske verksted har funnet sted». 
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Den annen situasjon er at konstruksjonen bygges i utlandet. Den vil da kunne 

komme inn under norsk registrering når levering har funnet sted og 

norskhetskravet er oppfylt. 

10. Noen alternativer 

I forhold til det enkle mønster foran: bestiller = eier = driver/operatør, kan vi 

tenkes oss noen varianter – først og fremst at eier og driver er forskjellige 

personer: Driveren har rådighet over konstruksjonen i medhold av en 

leieavtale/leasing.  

En slik avtale kan være kortsiktig (operasjonell leasing) eller langsiktig/praktisk 

talt for konstruksjonens levetid (finansiell leasing). I siste tilfelle blir 

arrangementet et alternativ til erverv med pantesikret lån i konstruksjonen. 

Leietageren (driveren) betaler årlige leiebeløp istedenfor å avdra på et 

ervervslån. I det første tilfelle – ved operasjonell leasing – vil eieren være 

pantedebitor, og driveren har en løpende forpliktelse overfor eieren. I begge 

tilfeller vil eieren ha et sikkerhetsbehov, som kanskje kan løses ved pantsettelse 

av akvakulturtillatelsen. Leietageren på sin side har et sikkerhetsbehov 

vedrørende bruksretten, og det kan langt på vei løses ved at leieforholdet 

registreres som en heftelse på konstruksjonen. Her innskyter jeg at de hensyn 

som har ført til at et certeparti – herunder et bareboat certeparti – ikke kan 

registreres, jf. sjøl. § 20, neppe gjør seg gjeldende her. Men det må bemerkes at 

registrering av leiekontrakten kan være lite verd dersom kontrakten 

prioritetsmessig kommer etter et stort pantelån. 

 

11. Sjøpant og begrensning 

Blir et skip berget, har bergeren krav på bergelønn, og denne er sikret ved 

sjøpant – som går foran kontraktspantet. Vi har som bekjent flere andre krav 

som er sikret på dette vi, jf. sjøl. § 51. Er vår konstruksjon skip i denne 

sammenheng? Og hva med begrensningsreglene i sjøl. kap. 9? 

11. Tvangsfullbyrdelse 

Helt til slutt et par ord om tvangsfullbyrdelse der konstruksjonen skal realiseres, 

hvilket vil skje i medhold av tvfbl. kap. 11 om realregistrerte formuesgoder. Det 

vil i praksis innebære at retten, når den har funnet at vilkårene for tvangssalg er 

til stede, oppnevner en kyndig person som forsøker å få solgt konstruksjonen til 

høyest mulig pris. Det er imidlertid tingsretten som har det siste og avgjørende 

ord.  
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Ett særlig problem melder seg vedrørende biomassen i konstruksjonen på 

salgstidspunktet – det blir f.eks. tale om et salg midt i vekstperioden. 

Salgsprosessen er så vidt langvarig at noen vanskeligheter faller bort, men noe 

annet kan være å gjennomføre og finansiere arbeidet med tilsyn av biomassen i 

denne perioden. Og videre: Er det panterett i konstruksjon og biomasse på 

samme hånd, vil det neppe bli noe problem. Men er interessene på ulike hender, 

kan man tenke seg at hjelperen får i stand en avtale med kjøperen om at denne 

skal overta konstruksjonen, og at biomassen skal forpleies slik som avtalt med 

interessenten på den siden. Men der interessene er ulike, kan det argumenteres 

for at det ved tvangssalget av konstruksjonen pliktes å ta hensyn til biomassen – 

typisk ved at salget av konstruksjonen utsettes til biomassen er realisert. Dette 

blir et spørsmål om hvor langt hjelperen og tingrettens kompetanse går, især ut 

fra reglene i tvfbl. §§ 11-12 og 11-13, jf. også § 11-14 om fravikelse. Jeg nøyer 

meg med å peke på – uten på ta standpunkt til – et forhold som sikkert kan 

forekomme i mange varianter. 

 


