
Sjøfartsdirektoratet skal være stolte av god gjennomføring av konferansen, men program-
komiteen må gå i seg selv. Faglig sett var det dessverre to betydelige feil.

Fritidsbåtkonferansen – 
GOD KONFERANSE 

MED FEIL FOKUS

L E D E R

På tross av at nåværende promillere-
gulering senest ble fastsatt for drøyt 
to år siden etter en behørig prosess 

fant man temaet verdig for repetisjon - dette 
begynner å bli en merkelig gjenganger.

På toppen av det hele ga man en 
individuell politimann programplass for å 
harselere over båtfolkets forhold til alkohol. 
Politimannen uttalelser sto ikke i samsvar 
hverken med gitt lovverk, ei heller uttalelser 
fra politidirektoratets erfarne og dyktige 
representant. Dette ble av fl ere oppfattet 
som useriøst og selvfølgelig reagert på. 
KNBF er tallknusere i forhold til ulykkessta-
tistikken på sjøen og virkeligheten er at det 
var NULL fatale ulykker hvor promille var 
under 1,3 i 2020 (endelige tall for 2021 fore-
ligger ikke). Dette setter diskusjonen rundt 
promillegrense på 0,2 og 0,8 i sitt rette lys. 
Man kunne oppleve en tendensiøs omkamp-
lyst i forhold til temaet og man må spørre seg 
om hvorfor man ikke lot politidirektoratets 
tilstedeværende sjef orientere om man 

absolutt ville ha temaet opp?!
Når man ser dette i sammenheng med 

at det ikke ble fokusert på alvorlige og 
unødvendige hendelser innen drukning blir 
det sku� ende. I � or omkom 26 folk på sjøen 

- hvor de fl este av disse var tilårskomne 
menn. Vi fi nner det merkverdig at program-
komiteen ikke valgte å legge denne tydelige 
og uakseptable situasjon til grunn for 
programmet, og sett i kontrast til tidsbruk på 
individuelt innspill ble det veldig galt.

Ellers gir vi honnør til konferansen som 
er en viktig arena for sikkerhetsutvikling 
på sjøen. Den nye Sjøfartsdirektøren Knut 
Harald Hareide gjorde god fi gur, og leder 
av Sjøfartsdirektoratets fritidsbåtseksjon 
Petter Andre Søreng ga en glimrende 
presentasjon rundt ulykkessta-
tistikk. Det var også meget god 
stemning under konferansen 
hvor vi opplevde sterk samar-
beidsvilje blant deltakende 
organisasjoner. Det er også 
disse som bør uttale seg 
faglig i fremtiden, ikke 
høyttalende enkelt-
personer! Slikt er ikke 
Sjøfartsdirektoratet 
verdig.

Med vennlig hilsen
Stig Hvide Smith
Generalsekretær
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Det er også disse som bør 
uttale seg faglig i frem-
tiden, ikke høyttalende 

enkeltpersoner
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FRITIDS BÅTEN
Ny foreningsfordel:

SIKRING AV HAVNE-
VAKTER

Drukning skjer også i småbåthavner. På Nøtterøy druknet en mann i 60-årene i september 2021 i seilbåtforenin-
gen på Fjærholmen. Sjøfartsdirektoratet registrerte 26 omkomne ved bruk av fritidsbåt i 2021. Det er seks mer 

enn i 2020 og nært snittet de fem siste år. 19 manglet fl yteutstyr, og sju omkom ved fi ske. Arås Båtforening på 
Nøtterøy innfører nå at båtvaktene skal bruke redningsvester med AIS-sendere for å sikre disse mot drukning. 

Redningsvestene sender varsling automatisk hvis båtvakta faller i vannet.

Ulykker kunne vært unngått med 
riktig bruk av utstyr.

Styret i Arås Båtforening hadde 
lite fokus på faren ved å gå båtvakter og hva 
som kan skje ved opphold i havna. Sikkerhet 
mot drukning ikke nevnt i HMS-plan, mens 
det var utfyllende beskrevet om risiko 
ved brann og strøm. Sånn er det sikkert i 
ganske mange båtforeninger. Styreledere i 
båtforeninger har ansvaret for HMS-arbeid 
og at det er gjort vurdering av farlig arbeid i 
båthavna (risikovurdering). 

- Vi må ta medlemmenes sikkerhet 
på alvor, også på sikring mot drukning, 
sier styreleder Børre Wilhelmsen i Arås 
Båtforening. 

Derfor har nå Arås Båtforening installert 
systemet MOB Rescue Marina. Et system 
som er utviklet av Nøtterøy-fi rmaet AIS 
Rescue AS. Det er innført prosedyre på at 

det første båtvakta skal gjøre når han eller 
hun møter på vakt, er å gå igjennom avsnittet 
i vedtektene om sikkerhet i båthavna. Særlig 
avsnitt om personlig sikkerhet som omhand-
ler MOB (Mann Over Bord) og ulykker. 
Båtvaktene bes laste ned Redningsappen og 
113-appen på sine mobiltelefoner.

Faller båtvakta i vannet nå, går alar-
men på mobiltelefonene til båtvaktene. 
Andre i båthavna som også har lastet ned 
Redningsappen, vil få varsling. 

- Vi er nå også i gang med å lage rutiner 
og opplæring for hva som skal skje ved 
forskjellige type ulykker, sier Wilhelmsen. 
Systemet kan også direkte varsle Avarn 
Security 24/7 varslingssentral som verifi -
serer alarm og sørger for at riktig ressurser 
tilkalles.

Redningsappen kan også brukes i 
egen båt. Med AIS-sendere i familiens 

redningsvester er man bedre sikret mot 
drukning dersom man faller over bord.

Arås Båtforening har også tatt en gjen-
nomgang av leidere og annet redningsutstyr 
i havna, samt at det arrangeres sikkerhets-
dag med ulykker og redning i fokus. KNBF 
har inngått et samarbeid med AIS Rescue 
for å sette fokus på havnesikkerhet. 

Redningsappen lastes ned fra Appstore 
eller Google Play.

DU FINNER MER INFOR-
MASJON PÅ:
redningsappen.no
aisrescue.no
https://knbf.no/meny/medlems-
fordeler/Medlemsfordeler-klubb/
S04519A69-045391D7 

M E D L E M S FO R D E L E N

FORSIKRING
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Ting å tenke på 
VED KJØP FRA UTLANDET

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

Båter i utlandet brukes gjerne anner-
ledes og slites på annen måte enn i 
Norge. Særlig påtakelig er forskjellen 

mot varmere land, som Middelhavet eller 
Florida. Samtidig drives vedlikehold og annet 
gjerne etter andre synsmåter enn her hjemme. 
Vær obs på at du kanskje ikke vet nok om 
konsekvensene av lokalt klima og bruks- og 
vedlikeholdsmønster.

I handel med utlandet er noe av det 
viktigste at «som den er» betyr akkurat det. 
Enkelt sagt er det slik at etter overtakelse 
er det «game over» – å bli hørt med rekla-
masjoner annet enn i dramatiske tilfeller, 
behøver man ikke å ha tro på. Ergo er det 
overordentlig viktig å forsikre seg om til-
stand i alle henseender – en «independent 
survey» er dermed svært viktig.

Det suverent viktigste er hvordan opp-
gjør for kjøpesum og korresponderende 
overtakelse skal foregå. Både med nor-
ske og fremmede lands meglere kan det 
oppstå prosedyremessige spørsmål som 
de kanskje ikke er gode nok på å håndtere. 
Eksempelvis bruk av klientkonto/betrodde 
midler, eller innholdet i avtaler om depo-
situm eller håndpenger. Her er det svært 

viktig å være grundig og «holde tungen 
beint i munnen» når avtaler signeres. 

Den båt som importeres, må være fullt 
ut dokumentert med samsvarserklæring 
på både båt og fremdriftsmaskineri. På en 
bruktbåt som er noen år gammel, kan det bli 
en utfordring. Alt som er eldre enn 2006 og 
ikke var CE-merket før den tid, vil det være 
vanskelig å få importere med eksisterende 
motor/er. Denne fellen har mange havnet 
i – det eneste fornuftige å gjøre her er å 
forhøre seg med både tollvesen og sjøfarts-
direktorat før kjøpsbeslutning.

Dersom skipsregistrering er aktuelt eller 
påtvunget, vil du behøve enten original 
sletteattest fra fremmed stats skipsregister, 
eller originale overdragelsesdokumenter 
tilbake til byggeverftets byggesertifi kat, 
med notarialbekreftelser og apostille 
(bekreftelse av notarialbekreftelsen). 
En hengemyr som de fl este blir sittende 
fast i, spesielt fordi de ikke tenker på det 
på forhånd. Hvis ikke det er avtalt at all 
slik dokumentasjon skal følge med, er du 
sjanseløs mht. å kreve det i ettertid. Da er 
du henvist til å få eierforholdet ordnet ved 

en hjemmelssak for tingretten – med dertil 
hørende kostnad. Det samme gjelder der-
som dokumentasjonen ikke fi nnes.

HJELPEN ER NÆR
Båtkjøp fra utlandet er ofte vanskelig å være 
trygg på. Husk at alle KNBF-medlemmer 
får en hel times fullverdig gratis advokat-
bistand for alle spørsmål omkring slike 
kjøp. Medlemsfordelen utløses via e-post til 
post@knbf.no .

Det er mange grunner til at kjøp av båt fra utlandet kan være attraktivt. På tross av kronekursen kan det 
fortsatt være gode kjøp som kan gjøres, og det kan være båter eller båttyper å fi nne andre steder som ikke 
er å fi nne i Norge. Båthandel med utlandet er noe helt annet enn lokalt kjøp, og reiser enkelte særlige pro-

blemstillinger, som vi skal se litt på her.

B ÅTJ U S S

FRITIDS BÅTEN
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N Y T T  F R A  S E K R ETA R I AT ET

NYE MEDLEMSFORENINGER 2022
KNBF har hatt en fl ott medlemsutvikling og kan ønske følgende 
nye medlemsforeninger velkommen i 2022:

FRITIDS BÅTEN

Navn Region Antall

Kjøkkelvik Båtlag Vest 90

Høybakken Båtforening Trøndelag 106

Bessaker Båtforening Trøndelag 98

Rolfsøy Motorbåtforening Øst 15

Siger� ord Båtforening Nordland 24

Askvoll Båtlag Vest 148

Rosendal Båtlag Vest 114

Vemundvik Brygge AS Trøndelag 30

Ulvik Småbåtforening Nordland 21

Skiposen Båtforening Nordland 100

Solnes Båtforening Øst 220

Skånevik Båtforening Vest 55

Norsia Båtforening (Bodø) Nordland 186

Stadsbygd Båtlag Trøndelag 90

VELLYKKET FRITIDSBÅTKONFERANSE
For første gang på to år inviterte Sjøfartsdirektoratet til fysisk 
Fritidsbåtkonferanse i Haugesund. KNBF var meget synlig repre-
sentert med Stig Hvide Smith, Endre Solvang, Kristian Tornes, Arne 
Christensen, Rolf Fra� ord, Paul Tangen og Bernt Eriksen. Under 
konferanse ble det avholdt fellesmøte med Tryg Forsikring, der sam-
arbeid og partnerskap stod i fokus.

FORSIKRING

HOLMESTRAND BLE ÅRETS BÅTKOMMUNE
På nevnte Fritidsbåtkonferanse ble Holmestrand kommune kåret til Årets Båtkommune i 2022. Prisen ble delt ut av 
juryleder Endre Solvang til kommunalsjef Finn-Øyvind Lag� ell. I juryen satt NORBOAT, Kystverket, Telenor Kystradio, 
Båtens Verden og KNBF. Juryen fattet et enstemmig vedtak om at Holmestrand denne gang var en verdig vinner.
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Regelmessig vedlikehold er i seg selv 
godt miljøarbeid og øker levetiden på 
båten. Velg miljømerkede produkter 

når det er mulig. Da bidrar du til minst mulig 
belastning på miljø og helse.

TIPS FOR BÅTPUSSEN: 
• Legg dekkeplast eller oppsamlingskar 

under båten før skraping/pussing og 
rengjøring. 

• Bruk briller, maske og arbeidshansker. 

Unngå innånding, hud - og øyekontakt.
•  Våtpussing anbefales eller bruk verktøy 

som er tilknyttet industristøvsuger. 
• Vasking og spyling bør skje på en plass hvor 

det er tilrettelagt for oppsamling av slam og 
partikler i spylevannet.

• Tenk miljø – velg miljøvennlige produkter. 
Velg riktig produkt i forhold til det arbeidet 
som skal utføres og overfl aten som skal 
behandles. 

• Bruk bunnsto�  som er tilpasset hvor og 

hvor mye båten brukes. 
•  Godt forarbeid reduserer forbruket av 

bunnsto�  og dermed miljøbelastningen. 
•  Påfør bunnsto�  utendørs. Unngå søl. 
•  Unngå røyking og bruk av åpen fl amme. 
•  Avfall fra skraping og pussing, samt tilsølt 

materiale, skal leveres mottak for farlig 
avfall. 

•  Samle tilsølte kluter og lignende i brannsik-
kert avfallsspann. 

PRAKTISK:  VÅ R P U S S E N

BÅTPUSS, BUNNSTOFF 
OG FORURENSING

Vårens vakreste eventyr er i gang! Båtpussen er en viktig del av båtlivets gleder og utfordringer. Produk-
ter som brukes til stell og vedlikehold av båter som bunnsto� , vaske- og polermidler og lignende, kan 

inneholde miljøgifter som kan ha skadelige e� ekter på livet i sjøen. 

FRITIDS BÅTEN

BÅTPUSSEN ER OFTE VÅRENS vakreste eventyr. Husk å beskytte deg mot kjemikalier o.l.
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FORSIKRING

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.

FAGFOLK: MANGE BRUKER FAGFOLK til å ta service på motor og andre tekniske innretninger. På våren har alltid 
serviceverkstedene det travelt, ofte med lange ventelister. Bestill service i god tid. Mye av servicearbeidet kan like gjerne gjøres 
i god tid før sesongen, for eksempel service på motor. (Foto: Trond J. Hansen)

KALESJEVASK: Før vårpuss er en fi n tid for kalesjevask. 
Skrubb duken med myk børste og svamp. (Foto: Trond J. 
Hansen)

FENDERE: Det tar seg dårlig ut med skitne fendere på 
en nypolert båt. Dessuten bidrar skitne fendere til å matte 
skrogsiden. (Foto: Trond J. Hansen)

TENK OGSÅ PÅ OMGIVELSENE når du pusser båt.
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KNBF  jobber for et bedre båtliv og 
sterkere båtforeninger 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


