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Sak: Scandinavian Star dommen - utlevering av Hans Ole B. 
Hansen fra Spania til Danmark 
 
Det vises til kontakt med Justisdepartementet i denne saken. 
 
Av svar fra justisminister Aud-Inger Aure forstår vi at formelle hindringer ikke gir Justisdepartementet 
mulighet for å gripe inn i forhandlingene mellom Danmark og Spania. Spania motsetter seg etter det vi 
forstår både utlevering til Danmark  og avviser samtidig muligheten for at Busch Hansen kan sone straffen 
på 6 måneder i Spania.  
 
Som Aure antyder, og vi slutter oss til, må det likevel finnes kanaler av politisk - diplomatisk karakter, 
som Norge kan benytte for å understreke det uakseptable i spanske myndigheters uvilje mot å bidra til 
Hansens soning av høyesterettsdommen. Med dette brevet ønsker Støttegruppen etter Scandinavian 
Star å markere vår sterke anmodning til Deg om snarest å meddele dette budskapet til spanske 
myndigheter. 
 
Natt til 7. april 1990 kom Scandinavian Star i brann mellom Oslo og Frederikshavn. Ulykken kostet 160 
menneskeliv. Ulykkens katastrofale omfang skyldtes alvorlige brudd på sikkerheten om bord. Dette var 
bakgrunnen for at skipets kaptein, samt reder Henrik Johansen og rederidirektør Hans Ole B. Hansen 
ble tiltalt for brudd på dansk lov om sikkerhet på skip etter klarering med norske påtalemyndigheter. 
 
I april 1996 var tre representanter for Støttegruppen i personlig møte med Danmarks daværende 
justisminister Bjørn Westh. En av sakene vi tok opp var spørsmålet om hvordan dommen mot den 
danske rederidirektør Hans Ole B. Hansen skulle gjennomføres. Det var kjent at Hansen hadde flyttet til 
Spania, og så vidt vi visste skjedde det ingen rutinemessig innkalling til avsoning av straff. 
 
Etter møtet mellom Støttegruppen og Justitsministeriet  er vi orientert om problemene med å få Hansen 
utlevert fra Spania. Spanske myndigheter bestrider at det finnes grunnlag i den europeiske konvensjon 
av 13. desember 1957 om utlevering av lovovertredere, med begrunnelse at konvensjonens krav om 
dobbelt straffbarhet ikke er oppfylt. 
 
Støttegruppen vurderer den spanske argumentasjonen som uholdbar. Spania er medlem av den 
europeiske havnestatkonvensjonen Memorandum of Understanding, landet er også medlem av IMO, og 
Spania har ratifisert de siste SOLAS konvensjonene med senere protokoller (bekreftet fra IMO i dag, 
6/11-98). Det var nettopp de grove bruddene på blant annet SOLAS konvensjonen som i retten begrunnet 
og dokumenterte at dansk lov om skibes sikkerhed var brutt i forbindelse med driften av Scandinavian 
Star. 
 
Støttegruppen er overbevist om at en tilsvarende katastrofe med samme årsaksbakgrunn som 
Scandinavian Star ville ført til reaksjon fra spanske påtalemyndigheter dersom ulykken hadde inntruffet i 
spansk  farvann. Dersom det er korrekt at Spania ikke har egen sjøfartslovgivning med paragrafer som 
regulerer rederansvaret, legger vi til grunn at påtalemyndigheten ville kunne benytte aktuell 
strafferettslovgivning for å påtale det uakseptable i drift av ikke-sjødyktig skip. 
 
Rettssaken mot kapteinen på Scandinavian Star og de to rederne, fant sted i Danmark  etter avtale 
mellom danske og norske myndigheter. Tiltalen var klarert med den norske riksadvokaten. Kaptein og 
den ene dømte rederen sonet sine straffer i 1995. Status for den siste dømte er at dommen i dansk 
høyesterett vil være foreldet den 22. november 1998. 
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Spanske myndigheters motsettelse av både utlevering og eventuelt muligheten for soning i Spania, er 
også et norsk anliggende. Som justisminister Aure skriver berørte ulykken mange norske borgere. 
Flertallet av de omkomne, overlevende og pårørende var norske statsborgere. Avtalen mellom de 
nordiske land medførte at straffeprosessen skulle finne sted i Danmark , men norske skadelidte har 
selvfølgelig fulgt nøye med i hvordan oppfølgingen av Scandinavian Star er håndtert også utenfor Norges 
grenser.  
 
Vi regner derfor med at Utenriksdepartementet nå finner en relevant reaksjonsform overfor Spania, slik at 
det ikke kan etterlates tvil om at Norge ikke vil akseptere at Spania nå hindrer gjennomføring av 
høyesterettsdommen. Utenriksdepartementets reaksjon må naturlig nok komme meget snart, med 
bakgrunn i den svært korte tidsfristen før foreldelse inntreffer. 
 
Støttegruppen dokumenterte for flere år siden sterke indikasjoner på at ansvarlig reder bak driften av 
Scandinavian Star på ulykkestidspunktet var rederinettverket knyttet til Miami-baserte SeaEscape / 
International Shipping Partners, med Niels Erik Lund som den sentrale personen. Dessverre ønsket 
verken danske eller norske myndigheter å ta stilling til opplysningene som ble lagt frem.  
 
Det har vært en krevende opplevelse at myndighetene til dags dato avviser å bidra til en korrekt 
beskrivelse av ansvaret bak den kriminelle handling det var å sette et ikke-sjødyktig skip i rute, med de 
konsekvenser dette fikk. Den oppfatning at Niels Erik Lund burde vært tiltalt sammen med Henrik 
Johansen og Hans Ole B. Hansen endrer imidlertid ikke vårt syn om at Hans Ole B. Hansen må bringes 
til soning av den dom han er idømt av dansk Høyesterett. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Jan Harsem, for Støttegruppen etter Scandinavian Star 


