
Båtlivet i Norge har hatt en enorm oppblomstring i koronatiden de siste to år. Når befolk-
ningen i det meste var utestengt fra utenlandsreiser, fant de andre veier å løse fritidsutfor-

dringene på. Eksisterende hytter og fritidsbåter ble mye mer benyttet enn tidligere år.

BEHOV FOR NY
BÅTLIVUNDERSØKELSE

L E D E R

Særlig det siste er vi i KNBF svært 
glade for. Samtidig økte etterspørselen 
etter fl ere nye båter enormt. Men på 

et leveranseområde synes båtbransjen å 
være ganske så leveringsdyktig – de mindre 
kano/kajakker - med en eventyrlig økning i 
antall. Endringene over, samt alt annet som 
har skjedd siden siste Båtlivundersøkelse 
med foreldede data fra høsten 2017, er 
snart fem år gamle. Vi trenger følgelig nye 
oppdaterte fakta om båtlivet i Norge anno 
2022. Det har Båtforbundet på ny tatt 
initiativ til høsten 2021, hvor vi lykkes med 
å fi nansiere opp en ny undersøkelse. KNBF 
takker alle samarbeidspartnere som har 
bidratt med verdifulle midler i dette splei-
selag mellom det o� entlige, båtbransjen og 
organisasjonene. 

Årets Båtlivundersøkelse er 
organisert som et prosjekt med en 

prosjektgruppe bestående av Kystverket, 
Sjøfartsdirektoratet, KNBF og utførende 
konsulent som er Opinion AS. I tillegg har 
vi en referansegruppe, som bidrar med 
innspill og får tilgang til det store dataset-
tet. Alle sentrale bransjeaktører bidrar i 
undersøkelsen. Den gjennomføres i løpet 

av 2022 og presenteres i mars 2023 på 
Fritidsbåtkonferansen i Haugesund. 

Båtforbundet gleder seg veldig til å 
kunne presentere et nytt sett med oppda-
terte fakta om båtlivet. Dette er kjernesto�  
for alle som jobber med fritidsbåt til daglig. 
Vi ønsker at Båtlivundersøkelsen 2022 skal 
forbli den referanseundersøkelse den har 
vært for båtliv i Norge de siste 10 år. Dette 
arbeid er også av 
vital betydning for 
forbundets politiske 
arbeid så vel som 
vårt omdømme.  Ha 
en ny fantastisk 
båtsommer!

Med vennlig hilsen
Endre Solvang
CFO

FRITIDS BÅTEN

Vi ønsker at Båtli-
vundersøkelsen 2022 

skal forbli den referan-
seundersøkelse den har 

vært for båtliv i Norge de 
siste 10 år.

“
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Befolkningen i områdene som omkranser Oslo� orden øker, og dermed presset på både area-
let og avløpssystemet. I følge SSB utgjør befolkningen i Oslo, Viken og Vestfold 2,2 millioner, 
i 2050 vil den sannsynligvis passere 2,5 millioner. Direktør i Oslo� orden Friluftsråd har en 
enkel oppfordring til båtfolket i sommer: - Ta med deg egen søppel hjem og plukk også opp 

det du fi nner fra andre.

TA MED DEG SØPLA 
HJEM I SOMMER

Oslo� orden Friluftsråd (OF) ble 
opprettet i 1933 og var en pådriver 
for å sikre tilgang til sjøen og for å 

hindre at � orden skulle bli brukt til å dumpe 
søppel og kloakk. Friluftsrådet gjør i dag en 

formidabel innsats for å begrense forsøpling 
og forurensing i Oslo� orden og er en viktig 
samarbeidspartner for KNBF. Det er blant 
annet engasjert i opprydning av vrakbåter, 
har en sentral rolle i å organisere rydding av 

plast og er sekretariat for Skjærgårdstjenesten. 
Skjærgårdstjenesten drifter fl ere hundre 
toaletter og søppelstativer, i tillegg til at de gjør 
viktig vedlikeholdsarbeid, setter ut badebøyer 
og frakter beitedyr.
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FAKTABOKS OM OSLOFJORDEN 
FRILUFTSRÅD
OF er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommuner 
og fylkeskommuner rundt Oslofjorden. Tre fylkeskom-
muner og 23 kommuner med grense mot fjorden er med 
i sammenslutningen.  Båtforeninger og andre brukerfore-
ninger er med i rådet uten å ha innflytelse på hva kom-
muner og fylkeskommuner betaler i kontingent. 
OF har ansvar for store friområder langs fjorden og har 
som hovedoppgave å gjøre strender og andre områder 
tilgjengelige for alle, fremme friluftslivet og beskytte na-
turen ved kysten. OF er det største friluftsrådet i Norge. 
Kilde: www.oslofjorden.org/om-oss/

ESPEN SØILEN, direktør Oslo� orden 
Friluftsråd. Foto: Oslo� orden Friluftsråd

 Foto: Oslo� orden Friluftsråd
Espen Søilen ble tilsatt som direktør i 

Oslo� orden Friluftsråd 1. april 2019. På 
spørsmål om hva som er grunnen til at han 
engasjerer seg spesielt for Oslo� orden, 
svarer han:

– Da familien bosatte seg i den tidligere 
Røyken kommune ble det naturlig for oss å 
ta i bruk Oslo� orden til friluftsliv. Med barn 
og nå barnebarn har vi tilbragt mye tid både 
på, i og rundt � orden og sett hvor verdifullt 
det er for små og store å kunne fi ske, bade 
og gå turer. Når � orden nå er i en økologisk 
krise og stadig mer av strandarealet bygges 
ned eller privatiseres, ser jeg behovet for å 
bidra til å opprettholde disse verdiene. Hvis 
vi ikke lykkes med å gjennomføre Helhetlig 
tiltaksplan for Oslo� orden, står vi igjen med 
en ødelagt natur og en � ord som bare blir en 
kulisse. Det vil være en tragedie for genera-
sjonene som kommer etter oss.

Hva mener så OF er den største utfor-
dringen i Oslo� orden, knyttet til forsøpling 
sommerstid?

– I Indre Oslo� ord er det vårt eget søppel 
som fl yter rundt. Vi trenger en holdnings-
endring blant folk fl est, men også smartere 
produkter som ikke så lett havner utenfor 
søppelkasser og mottak. I ytre � ord er 
utfordringene litt mer sammensatt, fordi 
det også kommer søppel drivende med 
havstrømmene.

Skjærgårdstjenesten i aksjon på Gåsa, 

nordvest for Singeløya.
Foto: Oslo� orden Friluftsråd
Hva tenker Søilen er det viktigste 

båtfolket kan gjøre for å hindre forsøpling 
i sommer?

– Vår oppfordring til alle brukere av 
� orden er enkel: Ta med deg egen søppel 
hjem og plukk også opp det du fi nner 
fra andre. Oppdager du påslag av store 
menger avfall, så meld fra til kommunen 
eller skjærgårdstjenesten. Vi har plassert 
ut ryddestasjoner mange steder langs 
� orden, hvor det fi nnes poser for å plukke 
søppel. Posen settes ved ryddestasjonen, 
så gir man beskjed til det nummeret som 
er oppgitt, slik at den blir hentet av kom-
munen eller skjærgårdstjenesten.

Den prekære situasjonen for miljøet 
i Oslo� orden og tiltaksplan for den har 
vært mye omtalt det siste året. Hva ønsker 
Søilen at politikerne konkret skal gjøre 
de neste årene for å redde 
Oslo� ordens framtid?

– De to tingene som betyr 
mest er rensing av kom-
munale avløp for nitrogen 
og fosfor, og avrenning fra 
jordbruk og anleggsvirksom-
het. Fjernes dette vil vi ifølge 
forskere se en rask bedring 
av livet i � orden.
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Viktig å huske
OM REGISTRERT BÅT

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

Skipsregistret fungerer på samme måte 
som grunnboken gjør for fast eiendom. 
Det betyr at hva som er registrert må 

respekteres, men motsatt at det som ikke er 
registrert, ikke får betydning for en aktsomt 
godtroende kjøper. Ved registrering av 
skipsskjøte får kjøper registerhjemmel til 
båten. Og når skjøtet først er registrert, kan 
ingenting fra selgers tid røre ved kjøpers 
rett – kjøper har det vi kaller rettsvern for sitt 
erverv.

Det viktigste er at registeret viser hvem 
som er eier (hjemmelshaver) og dessuten alle 
panteheftelser. På denne måten kan man få 
trygghet for at båten er heftefri, eller vil bli 
det – ved innfrielse av registrerte heftelser. 
Og for at den som selger båten, også er rette 
eier av den. Viktig her er naturligvis å be om 
legitimasjon fra den som selger båten – men 
det gjør man vel alltid?

De fordeler som fi nnes ved registrert båt, 
får man bare dra nytte av dersom det regis-
treres et skipsskjøte som gjør kjøperen til ny 
hjemmelshaver. En kjøpekontrakt alene er 
ikke nok. Hvis registrering av skjøte unnla-
tes, vil kjøper komme i en risikabel posisjon. 
Det gjelder spesielt hvor selgeren kommer i 
økonomiske vanskeligheter. Det kan da tas 
utleggspant i båten til fordel for selgerens 
kreditorer. Og den kan tvangsselges. Hvis 

selger går konkurs, går båten til konkursboet. 
Det hjelper ikke at kjøperen er eier og kan 
bevise at han har betalt – det er kun hva som 
er registrert av eierforhold som avgjør.

Vi har sett noen ganger at registrert båt er 
kjøpt uten at kjøperen visste at den var regis-
trert. Det skaper samme risiko som sagt rett 
ovenfor. Det må derfor alltid klargjøres med 
selgeren om båten er registrert. Det er også 
lovpålagt plikt til omregistrering.

Andre ganger kan det være utvilsomt at 
selgeren er eier, men uten å ha uten å ha regi-
sterhjemmel (f.eks. pga. arv). I så fall kan det 
være aktuelt å søke hjemmel via kunngjøring 
fra skipsregisteret, eller reise hjemmelssak 
for tingretten for å få dom for eierskapet. Da 
er det spesielt viktig å få hånd om all tenkelig 
dokumentasjon for tidligere eierforhold, 
for de to alternative prosessene for å oppnå 
registerhjemmel har strenge vilkår.

Det er ikke bare kjøper som kan komme i 
risiko hvis man trår feil med registrering av 
skipsskjøte. Hvis en selger gir fra seg skjøte 
før kjøpesummen er betalt, mister han fort 
status som hjemmelshaver. Kjøper regnes 
som rettslig eier når skjøtet er registrert, og 
kjøper kan da fritt selge båten videre, eller 
pantsette den. Dermed er det viktig å aldri 
gi fra seg et skjøte før kjøpesummen er fullt 
oppgjort.

Hvis båten ender opp som forlatt av den 
nye eier, uten at han er registrert som hjem-
melshaver, kan regningen for � erning havne 
hos selgeren. Dette følger av at havne- og 
farvannsloven og i forurensningsloven, 
legger ansvaret på registrert eier. På denne 
måten har enkelte selgere som følte seg lettet 
over å være kvitt en sliten gammel båt, blitt 
sittende med formidable regninger.

Husk at alle KNBF-medlemmer får en hel 
times fullverdig gratis advokatbistand for 
alle spørsmål omkring kjøp og spørsmål om 
skipsregistrering. Medlemsfordelen utløses 
via e-post til post@knbf.no .

Når en båt er registrert i skipsregisteret (NOR) blir det ofte sett som en fordel eller som et pluss ved båten. 
Som kjent kan den da pantsettes til sikkerhet for kjøpers fi nansiering. Det gjør det ofte lettere både å kjøpe 

og å få solgt båten. Men det er en del spesielle forhold ved registrerte båter – her ser vi på noen få av dem.

B ÅTJ U S S

FRITIDS BÅTEN
FORSIKRING
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Litiumbatterier har blitt utbredt de to 
siste tiårene. I den siste tid har prisen 
på litiumbatterier gått ned. Spesielt 

batterier av lavere kvalitet har både blitt 
billigere og mer tilgjengelige. Men her må du 
passe på - selv om båtbrann som er forårsaket 
av litiumbatteri er sjeldent, kan konsekven-
sene bli dramatiske.  

Det er fl ere grunner til at litiumbatterier 
er så populære; De veier lite og påvirker 
totalvekten på båten din. Du kan benytte 
nesten hele batteriets kapasitet, og slipper 
å lade ofte. Batteriet har også lang levetid. 
Gode litiumbatterier har gjerne en levetid 
på åtte år eller mer, sammenlignet med 
blybatterier som holder i fem til åtte år.

BILLIG ER IKKE ALLTID BEST
Har du bestemt deg for litiumbatteri, må 
du se opp for to fallgruver: Batterier av dår-
lig kvalitet og mangler i ladesystemet for 

litiumbatteriet. Blir du fristet til å benytte 
deg av et billig batteri, er det en risiko for at 
det ikke tilfredsstiller krav til sikkerhet. Pris 
har som regel sammenheng med kvaliteten på 
batteriet. Vi anbefaler å handle batteri hos en 
forhandler som du kan stole på.

OVERGANGEN TIL LITIUM KRE-
VER MER ENN KUN BATTERIET
Yes – du har kjøpt et litiumbatteri av god 
kvalitet hos en forhandler med godt rykte. 
Flott! Men: Hva med alt det som er rundt? 
Litiumbatteriet kan ikke bygges inn i det 
eksisterende systemet som opprinnelig 
er tilpasset bly-/syre-batteri i fare for 
kortslutning. 

– Brann i forbindelse med litiumbatterier 
har en dobbelfare: Fare for røykutvikling 
og gassutslipp, og eksplosjonsfare. Blir 
batteriet antent, vil det dannes gass inne 
i batteriet. Røykgassen er giftig å puste 

inn. Tar litium fyr, produserer det sitt eget 
oksygen. Da blir tradisjonelle sluknings-
apparater mindre e� ektive på å slukke 
litium-brann, forteller batteriekspert og 
takstmann i Tryg, Harald Østensjø, og gjør 
oppmerksom på at brann i litiumbatterier 
har en stor eksplosjonsfare. Skjer dette på 
en mindre båt, må mennesker komme seg 
vekk. – Er det forsvarlig, slukk brannen 
med ferskvann. I andre tilfeller, kom deg 
unna og kontakt nødetatene. 

HVORDAN OPPDAGER DU FEIL I 
BATTERIET?
Vær oppmerksom på varmegang i batteripak-
ken. Ofte vil du også kjenne svielukt. Skjer det, 
må du slå av hovedstrømbryter og kjøle ned 
batteriet. På batteri-pakker av høy kvalitet, 
vil det ofte følge med en batterimonitor eller 
en app som kan fortelle helse-tilstanden og 

PRAKTISK:  L I T I U M  B AT T E R I

HVOR TRYGT ER LITIUM-
BATTERI FOR DIN BÅT?

Stadig fl ere bytter ut eksisterende batteri med litiumbatteri – det er gode grunner til det, men visste du at 
litiumbatteri på båt kan utgjøre en reell brannrisiko? 

FRITIDS BÅTEN
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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.

varsle dersom det oppstår feil i 
batteripakken.

Slik reduserer du risikoen for 
brann:

Gjort riktig, kan litium være 
et miljøvennlig og energie� ek-
tivt alternativ til tradisjonelle 
batterier. Det er heller ikke fare 
for knallgass. Her er noen tips 
til forebyggende tiltak:
1. Velg et batteri av en kjent 
leverandør for å sikre høyere 
kvalitet. 
2. Kjøp en tilpasset lader 
samme sted som du kjøper 

batteriet. 
3. Har du nødvendig kunnskap 
i elektronikk, kan du få veiled-
ning hos leverandøren hvor du 
kjøper batteriet.
4. Bruk gjerne fagfolk. Du kan 
bruke båtverksted eller for-
handler dersom du ikke er trygg 
på installeringen selv. 
5. Følg med på monitor og bruk 
sansene: Lukter det svidd? Er 
batteriet varmt?

Brann fra litiumbatterier fore-
kommer sjeldnere enn brann fra 

øvrige typer batterier. Monterer 
du et batteri som du kan stole 
på og er monteringen utført av 
fagkyndige, skal du føle deg trygg 
når du er til sjøs med torsken 
sprellende på fi skestangen. 
God og trygg båttur!

Visste du at medlemmer i KNBF 
får 30% rabatt på båtforsikring, 
i tillegg til en rekke andre med-
lemsfordeler? Les mer om KNBF 
sin egen båtforsikring, og forsikre 
båten før høysesongen er i gang!

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

 VELLYKKET BÅTTING I BERGEN
Båttinget (KNBFs årsmøte) arrangeres annet 
hvert år, og i 2022 gikk det hele av stabelen 
på Scandic Ørnen Hotell, der Region Vest var 
vertskap. Båttinget er KNBFs høyeste organ og 
samler medlemmer og medlemsforeninger fra 
hele Norge. Vi gleder oss veldig over et vellyk-
ket Båtting 22.-24. april med samlende sosiale 
arrangementer, en spennende politisk debatt og 
gode tingforhandlinger. Fredagen ble tilbrakt 
på Fløien med «Bryggesjauerne» til stede og 
festmiddagen på Scandic Ørnen Hotel. Den 
båtpolitiske debatten under Båttinget denne 
helgen ga oss også resolusjoner for Båtforbundets 
videre båtpolitiske kurs. Resolusjonene kom 
fra forskjellige komiteer i KNBF med deres 
innstillinger. Sakene ble fremmet, debattert 
i salen og blant utvalgte politikere og stemt 
over. Selve tingforhandlingene ga en god dialog 
mellom tilknytte medlemsforeninger, medlem-
mer og Båtforbundet. Vi er glade over å se stor 
enighet, optimisme og motivasjon innen vårt 
forbund. De fl este beslutninger ble vedtatt 
unisont. Blant annet ble det valgt en ny president 
i Bjørn Ydse fra Region Vest, ny visepresident i 
Magne Elvik fra Region Øst og ny fi nansleder i 
Jens-Christian Hørløck fra Region Trøndelag. 
Tidligere president Jan-Inge Kleppevik ble tildelt 
Æresmedlemskap og Magnus Vabø fi kk KNBF 

Hederstegn. Vi takker begge for fl ere tiår med 
stort engasjement for Båtforbundet.

TAKK TIL PETER 
SCHØBERL
Vår dyktige prosjektas-
sistent fortsetter studiene 
til høsten og vi vil takke 
han for innsatsen gjennom 
det siste året. Peter har 
blant annet arbeidet med omstillingsprosjektet 
«KNBF 2027», kommunikasjonsarbeid, SoMe og 
gjennomføringen av Båttinget. KNBF planlegger 
å videreføre stillingen med ny medarbeider fra 
høsten av.

TAKKSIGELSE JAN-INGE KLEPPEVIK
33 år som tillitsvalgt i 
Kongelig Norsk Båtforbund 
er så vidt jeg vet uten 
sidestykke i forbundets 
historie. Vi har samarbei-
det i 28 av disse årene, fra 
jeg ble generalsekretær i 
1994 og frem til at han nå 
har gått av som president. 
Etter min mening har Jan-Inge Kleppevik vært en 
av forbundets beste presidenter. Han har vært en 
sterk og klar talsmann for medlemmenes interes-
ser og en verdifull rådgiver i vanskelige saker for 
generalsekretæren og alle andre som kunne dra 
nytte av hans gode råd.

Stor takk for et særdeles givende samarbeid. Takk 
også til din kone Svanhild som har støttet deg og 
som også har vært en verdifull rådgiver for deg.

Takknemlig båthilsen fra Jan H. Syvertsen.
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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


