
Etter koronatørke synes det endelig å åpne for Båtting for KNBF igjen! Etter lang tørke gleder vi oss 
enormt til å tre� es igjen for å diskutere beste utvikling for båtlivet. Bergen er stedet denne gang, og med 

KNBF Region Vest som partner på laget er vi i beste hender.

ENDELIG BÅTTING!
L E D E R

Bergen er stedet denne gang, og med 
KNBF Region Vest som partner 
på laget er vi i beste hender. Vi 

gleder oss til å presentere ny utvikling 
gjennom målstyringsverktøyet «KNBF 
2027» og ikke minst vår miljøsatsing 
«Framtidshavet». Miljø er kommet kraftig i 
fokus etter alle utfordringer som har meldt 
seg i forhold til forsøpling av sjø og hav, 
riktig septiktømmingspolitikk med mer.

Men viktigst av alt er det å tre� es igjen. 
Knytte bånd og kontakter. Lære og le. I år 
har vi til og med satt opp en hurtigsvarpre-
mie til utlodning til en deltakende forening, 
en ny River 350 med elektrisk motor. Så 
meld dere på innen 6. mars. Minner om at 

personlige medlemmer også 
kan delta, så her er det bare 
å gå inn på www.knbf.no for 
å melde seg på. Alle foren-
inger bør absolutt delta. 
Det er mye spennende på 
menyen denne gang for 
tillitsvalgte i båtlag. Vel 
møtt til Båttinget 2022!

Med vennlig hilsen
Stig Hvide Smith
Generalsekretær
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FRITIDS BÅTEN
MUSA SOM PISSER I 

HAVET MÅ OGSÅ BRY SEG!
I åpent farvann oppleves ikke septikutslipp og gråvann fra fritidsbåter som særlig problem.

 Grensen på 300 meter for utslipp fra septiktank synes grei nok for de fl este.

Noen ønsker denne utvidet til 500 
meter, noe en kanskje må leve med, 
om politikerne bestemmer slikt. 

Når det gjelder lukket farvann opplever 
man stedvis betydelige utfordringer med 
vannkvaliteten. For tiden fortviler vi over 
forholdende i Oslo� orden spesielt. Her er 
mye allerede ødelagt, noe vi merker ved fi ske 
og skjellfangst. Blåskjell er nesten ikke å 
oppdrive lenger.

Det er klart at enorme kloakkutslipp 
tilfører lukket vann betydelige mengder med 
nitrogen. Dette toppes med fosfatutslipp. 
Landbruksutslipp er også betydelige agenter 
i forhold til miljøødeleggelser i elver og sjø.

Så har politikerne begynt å engasjere seg, 
og da må det fi nnes syndebukker. Båtfolket 
trekkes frem, og det er å lese i media at for-
bud mot utslipp fra fritidsbåter skal komme 
i 2023, og at tømmestasjoner skal på plass i 
2024. Om politikerne i kommunene rundt 
Oslo� orden mener at båtfolket får sette 
kork inn bak inntil tømmestasjoner er på 
plass vites ikke, men dette minner om høna 
og egget. Tømmemuligheter må på plass før 
et forbud innføres.

Når dette er sagt, er det noe som heter 
solidaritet og medansvar. Båtfolket må 
og bidra i kampen for bedre vannkvalitet. 
KNBFs Miljøkomite er i gang med å lage 

innstilling rundt fornuftige tiltak, noe 
som selvfølgelig må være tilpasset aktuelt 
farvann.

Nå skal politikerne rundt Oslo� orden 
samle seg ved ordførermøte for åtte ord-
førere. Det blir spennende å se hva som 
kommer ut av det. Forhåpentligvis setter de 
fokus på de betydelige utslipp som kommer 
fra kommunale renseanlegg, samt fra land-
bruket. Så får musa som pisser i havet være 
med vi også, men etter sunn fornuft. Her vil 
KNBF bidra.

B ÅT P O L I T I K K
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KAN SELGER KREVE 
Å RETTE MANGEL?

NILS E. 
TANGEDAL 
er partner og 
advokat i ad-
vokatfirmaet 
Judicium DA, og 
fast juridisk rådg-
iver for KNBFs 
medlemmer. Han 

ble valgt til «Årets Båtentusiast» i 2005 
av forumet «Båtplassen» og har oppar-
beidet seg særlig kompetanse innenfor 
kjøpsrettslige saker relatert til bil, bolig 
og særlig båt. Tangedal driver bloggen 
«Båtjuss og båtliv», som du finner på 
www.baatjuss.no

Retting er en viktig beføyelse bl.a. fordi 
det sperrer for prisavslag og hevning 
av kjøpet. Mangelen vil jo være borte 

når retting er utført. For en selger som er 
rask nok på labben, vil retting av mangel 
dermed kunne gi kontroll på sakens forløp og 
kostnader videre.

Selgers rett til avhjelp beror på at sel-
geren erkjenner at det foreligger mangel. 
Selger kan ikke bestride at mangel forelig-
ger, men samtidig anføre at hvis mangel 
foreligger, vil han kreve å få rette den. I 
verste fall kunne selger i så fall bruke lang 
tid på å  føre sak om mangelsspørsmålet, for 
deretter å eventuelt sørge for rettingen.

Dette henger sammen med at retting må 
fi nne sted innen rimelig tid etter kjøpers 
reklamasjon. Hva som er «rimelig tid» vil 
variere etter typen feil og tilgang til verk-
sted osv. Men det er forutsetningsvis ikke 
lang tid. I praksis må selger tilby retting 
ganske raskt etter et klagemål, og repara-
sjonen må gjennomføres uten unødvendig 

tidsspille deretter. Et poeng her er at det 
er kjøper som må påvise at det foreligger 
mangel. Hvis ikke kjøper gir tilstrekkelige 
opplysninger til at selger kan avgjøre om 
det er mangel, løper ikke fristen.

Selgers rett til avhjelp forutsetter at 
rettingen lykkes. Hvis ikke selger klarer 
å eliminere mangelen, vil rettingen være 
bortkastet. Meningen med rettingen er jo at 
kjøper skal få båten satt i kontraktsmessig 
stand. Kjøper vil i så fall få tilbake «åpnin-
gen» for krav om prisavslag eller hevning 
av kjøpet.

Reglene om selgers retting av mangel 
inneholder en «felle» for kjøperen som 
det er viktig å være oppmerksom på. Hvis 
kjøperen avslår et rettmessig krav fra 
selger om å få rette mangelen, vil kjøper 
tape retten til å kreve prisavslag eller til å 
heve kjøpet. Det å nekte selger å rette, kan 
dermed frata kjøperen mesteparten av de 
rettigheter han har. Kjøperen kan rett nok 
likevel kreve erstatning, men hvis retting er 

nektet kan erstatningen settes ned.
Å håndtere klagemål på mangler kan som 

det ses være et urent farvann å manøvrere 
i. Husk at alle KNBF-medlemmer får inntil 
en hel times fullverdig gratis advokatbistand 
for alle spørsmål omkring kjøp og salg av 
båt. Medlemsfordelen utløses via e-post til 
post@knbf.no.

De fl este kjøpere er kjent med at hvis en mangel foreligger, kan man kreve å få feilen rettet av selger eller 
for selgers kostnad. Når kjøperen krever retting, plikter selgeren å foreta det. Men også selger selv kan ha 

rett til å bestemme at mangelen skal rettes/avhjelpes.  

B ÅTJ U S S
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N Y T T  F R A  S E K R ETA R I AT ET

TIDLIGERE VISEPRESIDENT JOHANNES 
MEHAMMER HAR GÅTT BORT
En av forbundets trofaste 
tillitsvalgte, Johannes 
Mehammer, gikk bort 19. 
januar. Han har lagt ned 
et betydelig arbeid for 
KNBF gjennom en årrekke. 
Johannes Mehammer er 
født 2.2.1942 og var meget 
aktiv i vårt maritime miljø. 
Han representerte Holmen 
Motorbåtforening, Drammen, 
i hele sin virkeperiode, der 
han også hadde ulike verv. 
Mehammer var medlem av 
KNMF Distrikt Øst og senere KNBF Region Øst. Der hadde han også 
ulike verv. Blant annet var han leder av Miljøkomiteen fra 1998, der han 
sammen med Terje Kolsvik og Per Vallener gikk i bresjen for å utrede 
de miljømessige konsekvenser ved bruk av fritidsbåt fra konstruksjon 
til destruksjon. 
Hans betydelige innsats i Båtforbundet sentralt kan oppsummeres slik:

• 1996: Johannes Mehammer kom inn i KNBF sin sentrale 
ledelse på Landsmøtet i Ålesund . Der ble han valgt inn som vara-
medlem fra Distrikt Østlandet. 

• 1998: Valgt inn som medlem på Landsmøtet på Vettre i Asker. 
• 2000: Valgt inn som visepresident på forbundets siste 

Landsmøte i Bodø.
• 2002: Gjenvalgt som visepresident på forbundets første Båtting 

i Stavanger.

FRITIDS BÅTEN

Navn Region Antall

Kjøkkelvik Båtlag Vest 90

Høybakken Båtforening Trøndelag 106

Bessaker Båtforening Trøndelag 98

Rolfsøy Båtforening Øst 16

Sum 310

NYE MEDLEMSFORENINGER 2022
KNBF kan ønske følgende nye medlemsforeninger velkommen i 2022:

KNBF BÅTTING 2022 (ÅRSMØTE)
Vi minner om Båttinget 2022 som går av stabelen fysisk i Bergen 22.-
24. april. Endelig skal vi få tre� es igjen etter to koronafylte år og fi re 
år siden forrige båtting. Har du ikke fått meldt deg på? Ta umiddelbar 
kontakt med post@knbf.no, så ordner vi det.

• 2004: Gjenvalgt for 2. gang som visepresident på Båttinget i 
Drammen.

• I 2004 ble han, med sin omfattende organisasjonserfaring, 
valgt inn i et nyoppnevnt Strategiutvalg i forbundet som skulle 
vurdere et nytt kontingentsystem. For sitt virke ble Johannes 
tildelt KNBF Fortjenestenål i 2002 og KNBF Hederstegn i 
2006.

• Johannes manglet vel 14 dager på å feire sin 80 årsdag 2. 
februar 2022. Båtfolket har med hans bortgang mistet en ildsjel 
i båtlivet i Oslo� ord-området. Våre tanker går til Ingunn og hans 
øvrige familie. Vi lyser fred over hans minne. 

NY MEDLEMSFORDEL:

Watski tilbyr KNBF-medlemmer 
fast rabatt på 10% på hele sitt 
sortiment, samt hele 15% på 

produktgruppene «Motor og motordeler» og 
«Personlig sikkerhet». Du må registrere deg i 
kundeklubben og vil da få denne rabatten. 

Watski er ledende nettbutikk i Norden 
innen båtutstyr med over 1.500 merker til 
både seilbåt og motorbåt. Watski er kjent 
for sine hurtige leveringer, smidighet fl eksi-
bel betaling og utmerket service. Watski gir 
deg som medlem også produktnyheter, tips 
& guider som er nyttig for ditt båtliv. Les 

om alt fra hvordan du vinterkonserverer 
til hvordan du klargjør båten for sjøsetting. 
Tips og guider til valg og installasjon av 
solceller, navigasjonsutstyr, syntetisk teak, 

mm. Instruksjonsfi lmer og guider i bytte av 
patron i redningsvesten. Sjekk ut hjemme-
siden til vår nye samarbeidspartner her:
www.watski.no/ 
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Området var tidligere sterkt 
industrialisert, og tidligere tiders 
næringsaktivitet medførte utslipp av 

forskjellig art, slik at Store Lungegårdsvann 
ble sterkt forurenset.

De siste årene er store deler av sjøbun-
nen i Bergens indre havneområde ryddet, 
og Store Lungegårdsvann står nå på 
trappene. 

Foreningens plassering i et sentrum-
snært område gjør at søkelyset på utslipp 
er stort. Også båtene i Bergensområdet må 
pusses og rengjøres. Godt vedlikehold av 

båt og motor er grunnlaget for et godt båtliv.
Miljøprøver fra småbåthavner har vist at 

bunnsto�  og andre miljøgifter forurenser 
både på land og sjøbunnen utenfor. De som 
driver småbåthavner, har en plikt til å sørge 
for at aktivitetene i båthavna ikke skader 
miljøet. I henhold til forurensningsloven 
er det forbudt å forurense. I ytterste 
konsekvens kan man bli pålagt mudring av 
havbunnen i området til småbåthavner.

Småbåthavner er en kilde for fl ere typer 
utslipp; klimagasser fra motoren, miljø-
gifter som kobber- og sinkforbindelser fra 

bunnsto� et som påføres båtskrogene, og 
mikroplast fra tau, maling, glassfi berskrog 
og bunnsto� .

Bunnsto�  er båteieres løsning på begro-
ing av slim, alger, skjell og rur på båtenes 
skrog. En slik begroing øker vannmotstan-
den og gjør at drivsto� orbruket blir høyere. 
Bunnsto� et er basert på sto� er som kobber 
og sink, som forhindrer marint liv fra å 
feste seg på skroget.

Det er to hovedtyper av bunnsto� ; selv-
polerende og hardt. Førstnevnte er mest 
vanlig på fritidsbåter, og virker ved at lag 

M I L J Ø H J Ø R N ET

Motorbåtforeningen Neptun 
EN GRØNN MARINA 

Motorbåtforeningen Neptun ligger i Store Lungegårdsvann, nær Bergen sentrum. Foren-
ingen har passert 100 år fra sin spede begynnelse, men regner 14. mai 1924 som o�  siell 

stiftelsesdato; da man fl yttet til dagens lokasjon.
Tekst: Odd Harald Eide, Motorbåtforeningen Neptun. Foto: Magnus Vabø
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for lag med bunnsto�  gradvis 
skal slipes av i sjøen slik at det 
kontinuerlig er et aktivt lag 
med bunnsto�  som forhindrer 
begroing. Hardt bunnsto�  
skal tåle mer og løses ikke opp 
i vann, men slipes/skrapes/
høytrykk-spyles av før det 
påføres nytt.

Det fi nnes ikke lokale tall på 
utslipp fra bruk av bunnsto� , 
men nasjonalt er de årlige
utslippene beregnet til 56 tonn 
kobber- og sinkforbindelser og 
146 tonn mikroplast.

Dels forsvinner dette mens 
båten er på sjøen, dels slippes 
det ut i forbindelse med vedli-
kehold og båtvask på land.

Så lenge båtene bruker 
bunnsto� , vil noe av miljø-
giftene også lekke ut i sjøen 
mens båtene er på vannet. 
Miljødirektoratet skriver at 
«Det vil være krevende å regu-
lere utslippene av kobber og 
sink fra båtene som ligger i sjø, 
fordi det er utfordrende rent 
praktisk å få det til. Det beste 
her vil være om det kan utvikles 
andre metoder enn å påføre 
bunnsto�  som lekker ut mil-
jøskadelige sto� er for å � erne 
begroingen på båtskrogene.»

Det er i realiteten to måter å 
løse problemet med bunnsto�  
på. Enten må det utvikles

miljøvennlige alternativer til 
giftbaserte bunnsto� , ellers ta 
bunnsto� et ut av ligningen og

problemet med begroing 
løses ved jevnlig vasking av 
båtene.

Bunnsto�  er altså et mil-
jøproblem både når båten 
vedlikeholdes på land og når

den er på vannet. Signaler fra 
miljømyndighetene tilsier at 
et helt- eller delvis forbud mot 
bruk av bunnsto�  kan komme i 
fremtiden.

Motorbåtforeningen Neptun 
tok tidlig ansvar for å gjøre båt-
pussen på en miljøvennlig måte, 
og har som en av få havner i 
Norge installert et renseanlegg 
som fanger opp utslippene fra 
land. 

Alt i 2012 nedsatte styret 
en gruppe som gikk gjennom 
hvilke muligheter man hadde 
for å redusere utslipp ved 
båtpuss, og undersøke tilgjen-
gelig utstyr i markedet. Både 
renseanlegg, og seinere båtvas-
kemaskiner for bunnsto� -frie 
båter ble vurdert.

Foreningen landet på å 
anska� e et renseanlegg av 
merket IFAB. Dette består i 
hovedsak av et fi ltersystem som 
� erner mikroplast, tungmetal-
ler og andre skadelige partikler. 
All reingjøring foregår på en 
egen spyleplate. Alle båter spy-
les ved oppsett for vinteropplag, 
og ingen båter slipper resten 
av året på land for spyling og 
vårpuss/ bunnsto�  ng uten 
at spylevannet går gjennom 
renseanlegget.

Spyleplassen har oppsam-
lingsanordning/sandfang for 
grovpartikler. Spylevannet 
pumpes så inn i en tank med 
tre kammer. Her tilsettes en 

koagulant for å felle ut større 
partikler og binde de minste 
partiklene slik at de lettere 
fanges opp i fi ltrene. Når 
utfellingen har pågått i de tre 
kamrene, pumpes vannet gjen-
nom fi ltersystemet som består 
av ett grovfi lter for de største 
gjenværende partiklene, to 
kullfi lter og to ionefi lter. Prøver 
tatt i regi av Bergen kommune 
av vannet som slippes ut etter 
fi ltreringen, viser at rensingen 
for tungmetaller som f. eks sink 
og kobber er tilnærmet 100 %.

Totalkostnaden for anlegget 
endte på kr. 600.000, som til-
svarer en investeringskostnad 
på ca. kr. 2.500 pr båtplass.

Selve anlegget kostet kr. 
360.000. I tillegg kom materiell 
og diversekostnader til elek-
triker- og rørarbeid, kr. 40.000.  
Arbeidet ble i hovedsak utført 
på dugnad av medlemmer.

Spyleplaten ble laget i for-
bindelse med legging av nytt 
betongdekke på en av kaiene.

Årlige driftskostnader lig-
ger på kr. 25.000 i fi ltre, og kr. 
10-15.000 for deponering av 
spesialavfall.

Driftskostnad pr. vask ligger 
rundt kr. 100.

På tross av kostnadene, er 
medlemmene meget positive til 
renseanlegget.

Det gir en betydelig miljøge-
vinst i Neptuns havneområde, 
og har høstet positiv omtale fra 
fl ere hold.

 

NORGES STØRSTE 
BÅTFELLESSKAP

Kongelig Norsk Båtforbund 
er Norges største og 

eneste landsdekkende 
interesseorganisasjon for 

fritidsbåtbrukere. KNBF har doblet 
antall medlemmer de siste åtte år 

og vi er nå 45 000 medlemmer 
fordelt på 381 medlemsforeninger 

samt personlige medlemmer. Vi 
arbeider for et bedre båtliv på 

naturens premisser. KNBF er en 
sammenslutning av båtforeninger, 

båtklubber, lag og personlige 
tilsluttede medlemmer. KNBF er 

en ikke-fortjenestebasert, frivillig, 
ideell og allmennyttig organisasjon.

Juridisk
førstehjelp

Det lønner segå være medlem 
både for båteieren og foreningen. 

Se alle forder knbf.no.

NOEN AV FORDELENE:

Gunstig båt- og  
havneforsikring

 i Norske Sjø

3 utgaver av
Båtens Verden

pr. år

Moms-
kompensasjon
(Krone symbol)

Nettbutikk
GS-bildeler

(bilpleie bildeler, 
bildekk symbol)

Medlemsrabatt 
på webløsning 
fra HavnaMi.

Medlemsrabatt 
fra HavneWeb og 

HavnaMi.
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KNBF jobber for et bedre båtliv 
og bedre rammebetingelser for 

båtforeningene året rundt

www.knbf.no
Bli MEDLEM

Verdensnyhet  
for båtfolket!
Eco Clean fjerner  
forkalkning i 
fartøy på farten!
100% biologisk nedbrytbar.

Bestill nå på 
eco-clean.no

før
etter

medlemmer 
får rabatt


