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Lillevik Skysseservice AS tilbyr ulike former for transport og sightseeing i Lillevik kommune og 
omegn i Sogn og Fjordane. På tur inn til Lillevik havn med MS Speedsightseeing 1. april 2017 
fikk båten motorhavari da en tautrosse viklet seg i inn i båtens propeller. Motorhavariet medførte 
at MS Speedsightseeing kom i fri drift med retning rett mot de beryktede Djevelskjærene, som 
med sine sylskarpe skjær hadde senket mange fartøy og farkoster på tur inn og ut av Lillevik opp 
gjennom årene. 

Samtidig som MS Speedsightseeing fikk motorhavari var hobbyfiskeren Rolf Fiskenes på vei ut 
av havnen med sitt fartøy MS Hysa. Rolf Fiskenes grunnla i sin tid Lillevik Skysseservice AS men 
hadde etter at han gikk av med pensjon i 2016 solgt seg ut av selskapet for å nyte en tilværelse 
som pensjonist og hobbyfisker. Fiskenes fikk med seg hva som skjedde og kom MS 
Speedsightseeing til unnsetning ved å slepe båten bort fra Djevelskjæret og inn til gjestekaien i 
Lillevik havn. I forlengelse av redningsaksjonen fremsatte Rolf Fiskenes krav om bergelønn med 
NOK 100 000 som Lillevik Skysseservice AS med glede betalte sin grunnlegger og tidligere eier. 

Da MS Speedsightseeing var trygt fortøyd ved gjestekaien ble det gjennomført nærmere 
undersøkelser av Lillevik Dykkerservice AS for å undersøke hva som var skjedd. Det viste seg 
motorhavariet skyldtes at en tautrosse fra det flytende kunstverket «Drauginnen» hadde viklet seg 
inn i propellanlegget. Tautrossen hadde forårsaket betydelige skader, herunder ved at 
propellakslingene hadde blitt deformert og ikke lot seg rette opp. For å reparere skadene ble det 
nødvendig å skifte ut hele propellanlegget. Lillevik Skysseservice AS engasjerte båtverkstedet Fix 
& Mekk AS til å gjennomføre reparasjonsarbeidene. De totale reparasjonskostnader påløp seg til 
NOK 1 500 000 eks. mva. Kostnadene for undersøkelsene til Lillevik Dykkerservice AS påløp 
seg NOK 4 000 eks. mva. 

Kunstverket Drauginnen var resultatet av et prosjekt som Lillevik Havn KF hadde jobbet for i 
mange år og fått tillatelse til å etablere ved vedtak fra Kystverket i Sogn og Fjordane den 1. 
desember 2016. Formålet med kunstverket var dels å forskjønne innløpet til havnen, og dels at 
kunstverket skulle fungere som en bølgedemper og beskytte havnen fra storhavets krefter, noe 
som ville medføre at Lillevik Havn ble mer attraktiv som helårshavn. Lillevik Havn KF hadde 
tidligere fått tillatelse til å etablere en steinmollo i området, men kostandene med dette var store. 
Ettersom kunstneren Kåre Landbehn hadde tilbydd seg å utforme Drauginnen og ulike aktører 
hadde tilbydd seg å bistå med etableringen av anlegget på dugnad var det klart at Lillevik Havn 
KF sparte flere titalls millioner på å etablere en flytende innretning i stedet for en steinmollo. 

Lillevik Skysseservice AS henvendte seg til Lillevik Havn KF og krevde erstattet de påløpte 
kostander til Lillevik Dykkerservice AS og Fix & Mekk AS, samt bergelønnen til Rolf Fiskenes.  



 
 

 
             

                                                                                                                       

Prinsipalt ble det gjort gjeldende at Lillevik Havn var ansvarlig på subjektivt grunnlag ved at det 
var utvist ansvarsbetingende uaktsomhet ved utlegging og forankringen av Drauginnen. Lillevik 
Skysseservice AS mente at Lillevik Havn KF kunne og burde kontrollert at tautrossene var 
skikkelig festet i ankerfestene og at det skulle vært benyttet såkalte «synketau» for å begrense 
risikoen for skade ved at tau som slet seg ble flytende i havoverflaten. Det var på det rene at 
Lillevik Havn KF etter hendelsen hadde byttet ut alle forankringstrosser med slike tau. 

Lillevik Havn KF bestred at foretaket hadde handlet uaktsomt, verken ved utlegging og 
forankring av Drauginnen eller kontroll/vedlikehold av anlegget i ettertid. Arbeidene med 
utlegging og forankring av anlegget var dessuten utført av Lillevik Dykkerservice AS på dugnad. 
Lillevik Havn KF erkjente at de aktuelle arbeider var utført på oppdrag fra dem, men bestred at 
de kunne holdes ansvarlig for uaktsomme handlinger eller unnlatelser fra andre enn dem selv.  

Uavhengig av hvem som var skyld i at tautrossen løsnet og påførte MS Speedsightseeing de 
aktuelle skadene mente Lillevik Skysseservice AS at Lillevik Havn KF var erstatningsansvarlig 
etter reglene om det ulovfestede objektive ansvar (risikoansvaret). Videre mente Lillevik 
Skysseservice AS at Lillevik Havn KF var ansvarlig uten hensyn til skyld ettersom det i 
Kystverkets vedtak om å gi tillatelse til utlegging av Drauginnen var satt som vilkår at 
«erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaver» i medhold av havne- og 
farvannsloven § 29.  

Lillevik Havn KF bestred at vilkårene for erstatning etter det ulovfestede objektive ansvar var 
oppfylte. Videre gjorde de gjeldende at havne- og farvannsloven § 29 bare gav hjemmel til å 
fastsette vilkår om erstatning for og skade på redskap og utstyr som benyttes i farvannet - og at 
erstatningsplikten av denne grunn ikke omfattet skadene på MS Speedsightseeing.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


