
Vi krever strakstiltak for avgiftskutt på drivsto�  ut august måned.

Avgiftsfritak 
FOR DRIVSTOFF I          

SOMMERMÅNEDENE

L E D E R

Et midlertidig avgiftskutt i form av 
fritak for merverdiavgift i sommermå-
nedene vil være kjærkomment for så 

vel næringsliv som for brukere av deres tje-
nester. Næringsliv og båtferierende opplever 
en akutt kritisk situasjon hvor regjeringen må 
handle umiddelbart.

Vi mener dette kan gjennomføres uten 
å virke drivende for norsk økonomi. Som 
Regjeringen er kjent med, har fl ere land 
iverksatt tiltak i forhold til høye drivsto� -
priser. Det kreves kun et kortvarig kutt for 
å redde næringslivsinteressene og å gjøre 
båtfolket i stand til å gjennomføre planlagte 
aktiviteter.

KJEMPER FOR BÅTFOLKET
Båtforbundet er Norges landsdekkende 

organisasjon som ivaretar brukerinteres-
sene for båtfolk. Norge har over en million 
fritidsbåter og båtferie langs vår vakre lang-
strakte kyst samt innlandet er blant de mest 
populære ferietiltak i sommermånedene.

Det var under Båtforbundets 
Forbundsstyremøte i helgen hvor 
KNBF vedtok å kreve avgiftsfradrag 
for drivsto� priser i sommermånedene. 
Brev til Statsministeren er nå sendt, og 
Båtforbundet håper dette vil medføre et 
strakstiltak fra Regjeringen.

FRYKTER REDUSERT 
FERIEFERDSEL
Båtforbundet har mottatt henvendelser fra 
medlemmer og næringsliv fra hele Norge 
og vår langstrakte kyst, som faktisk er den 

nest lengste på den nordlige hemisfære. 
Næringsliv og handel frykter redusert 
ferieferdsel og omsetning grunnet høye 
drivsto� priser. Båtfolk er som folk fl est, 
disse opplever båtferie som vanskelig 
med nåværende 
drivsto� priser.

Med vennlig hilsen
Stig Hvide Smith
Generalsekretær
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WarnMe varsler «problemvær» på SMS. Ekstremvær leser/hører du om i media. WarnMe 
varsler problemvær for at det skal bli enklere å ta vare på tingene dine.

WarnMe – 
TA VARE PÅ VERDIENE 

DINE!

Vi snur værvarslet på hodet. Fra at 
du oppsøker værvarselet (pull) til at 
du får varsel fra WarnMe (push) på 

SMS når det er noe som er verd å ta tak i.

BAKGRUNN – IDÈ
I 2016 sank båten til Christen da han ikke 
hadde fulgt med på værvarslet. Siden han 
aldri ser på værvarsel på TV eller åpner yr 
på telefon annet enn når han skal planlegge 
å gjøre noe som krever et spesielt vær, 
hadde værvarslet gått hus forbi. Ideen ble 
testet opp mot venner og familie, men ikke 
satt ut i live.

I 2019 leide vi oss hytte på � ellet på 
åremål. Igjen kom problemstillingaen – når 
må vi måke taket? Må vi følge med på andre 
steder enn hjemme på yr-appen? Høsten 
2020 nevnte jeg tilfeldigvis ideen med 
en tidligere kollega, Michael. Han likte 
ideen og vi startet utviklingen på vinteren 
2020. WarnMe ble soft lansering ifm. med 
en samarbeidsavtale med påskenum-
meret av � ellhytte magasinet «Hytta vår» 
i påska 2021, vi brukte 2021 til å fi njustere 
løsningen.

HVA VARSLER VI?
Værvarslet kommer fra Metrologisk 
Institutt – og er hverken bedre eller 

dårligere enn de melder. SMSene trigges av 
følgende problemvær;

Regn – akkumulert over 30 mm regn de 
neste 24 timene. Det er også mulig å justere 
opp varslingstidspunktet helt opp til 100 
mm om man ønsker å justere dette.

Snø – akkumulert 500 mm snø de neste 
24 timene.

Vind – melding om liten storm (20,8 m/s) 
de neste 24 timene (se Beauforts skala). Det 
er mulig å justere ned til 14 m/s og opp til 
29 m/s og sette vindretning.

Lyn og torden – ved >75% sannsynlighet 
for lyn og torden

Hvorfor SMS?
SMS krever kun 2G-dekning (vanlig 

telefondekning). Du vil derfor kunne motta 
SMS om du er på � ellet eller et lite stykke 
ut på havet hvor det er 2G-dekning, men 
ikke datadekning. 98% av alle SMS leses 
innen tre minutter. Hvor mange røde 
sirkler med uleste varsel har du på appene 

dine på telefonen? Hvor mange uleste mel-
dinger har du? Derfor!

PRIS
Du kan sette opp mange varsel på WarnMe, 
men den minste pakken inneholder opptil 
3 varsel og koster 29,- kr/mnd. Som KNBF-
medlem koster det kun 19,- kr/mnd. Varsel 
må settes opp på https://warnme.no/knbf 
og du må bruke koden som er tilgjengelig på 
medlemssiden.

Ett varsel = lokasjon + vær. For eksempel: 
Homborsund + regn. Du betaler ikke for å 
motta SMS, det er inkludert. Du kan altså 
sette opp fl ere varsel på samme lokasjon, 
men med forskjellig problemvær (f.eks. 
regn og vind).

Betaling skjer via telefonregningen hvor 
det står «WarnMe.no». Abonnementet kan 
endres og avsluttes på warnme.no med å 
logge inn med telefonnummeret ditt.

WarnMe
SMS varsel av problemvær

Presentasjon for KNBF 2022.06.10

WWaarrnnMMee ////  PPrroobblleemmvvæærr

• WarnMe bruker API-et til Metrologisk 
Institutt – varslet blir ikke bedre/dårligere 
enn MET melder

• En gang pr time sjekker vi varslene til 
våre abonnenter opp mot de neste 24t 
varslene til Metrologisk institutt. Ved 
treff sender vi ut varsel på SMS

• Pt. er det mulig å sette opp varsel på 
• regn (>30mm akkumulert neste 24t)
• vind (>20,8 m/s i løpet av neste 24t)
• snø (>0,5m akkumulert neste 24t)
• lyn & torden (>75% sannsynlighet neste 24t)

29,-
kr/mnd

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

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

Solbukta Båtføreing Øst 48

Stadsbygd Båtlag Trøndelag 105

Refsnes Båtlag Vest 50

Hornnes Båtlag (Førde) Vest 13

Tonnes Havne- og Båtforening Nordland 166

Verdal Båtforening Trøndelag 143

Vangshylla Båtforening Trøndelag 29

Framværran Båtforeing Trøndelag 80

Lysaker Båtforening Øst 100

Sum 1 923

WWaarrnnMMee ////  ii  mmeeddiiaa
BEAUFORTS SKALA 
Beauforts skala er en skala og måleenhet 
som brukes for å måle og uttrykke vind-
styrke. Den ble utviklet og oppkalt etter den 
engelske admiralen Francis Beaufort tid-
lig på 1800-tallet. Ideen var å defi nere 
vindstyrken ut fra nødvendig seilføring på 
fullriggede orlogsfartøy (man of war) som 
var den vanligste skipstypen i den britiske 
marinen på den tiden. På land blir det defi -
nert at takstein kan blåse ned. Eller i vår 
hverdag: fl ygende trampoliner, utemøbler 
og griller eller båter som sliter seg.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/
Beauforts_skala 

NASJONAL MARITIM SIKKERHETSDAG 2022
Det er denne forsommeren gjennomført vellykkede arrangement 
i Kirkenes, Sandnessjøen og Trondheim. Dette er viktige sjøsik-
kerhetstiltak der ulike maritime aktører deltar. Vårt mål er at alle 
våre regioner skal gjennomføre slike arrangement.

NY MEDLEMSFORDEL FRA WARNME
«Problemvær» varsles på SMS. Ekstremvær leser/hører du om i 
media. Nå kan du få varsel for at det skal bli enklere å ta vare på 
båten din.  Værvarslet kommer fra Metrologisk Institutt – og er 
hverken bedre eller dårligere enn de melder. SMSene trigges av 
følgende problemvær;
- Regn – akkumulert over 30mm regn de neste 24 timene
- Snø – akkumulert 500mm snø de neste 24 timene
- Vind – melding om liten storm (20,8 m/s) de neste 24 timene (se 
Beauforts skala)
- Lyn og torden – ved >75% sannsynlighet for lyn og torden

VELKOMMEN TIL YASHAR
Vår dyktige prosjektassistent Peter Schøberl har sluttet for å 
fortsette studier. Han erstattes av Yashar Irandoust som videre-
fører denne stillingen for et nytt år. Yashar er utdannet ingeniør 
og har en bachelor i økonomi/administrasjon. Han holder på med 
sin master i økonomi. Yashar starter opp 15. august.
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Hvordan beregnes 
ET PRISAVSLAG?

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

Prisavslag forutsetter at det foreligger 
en mangel ved båten, og at mangelen 
ikke blir rettet av selger/for selgers 

regning. I så fall kan kjøperen «kreve prisav-
slag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt 
pris svarer til forholdet mellom tingens verdi 
i mangelfull og kontraktmessig stand på leve-
ringstiden». Loven legger altså opp til at man 
skal fi nne en verdidi� eranse uten hensyn til 
kjøpesummen. Og hva dette utgjør i prosent 
skal så «overføres» til kjøpesummen og utgjør 
prisavslaget. Alt etter om man har kjøpt billig 
eller dyrt, kan prisavslaget dermed variere. 
Prinsippet har vært det samme helt tilbake til 
kjøpsloven av 1907.

I praksis er lovens løsning lite anvendelig 
for individuelt bestemte ting som båter, 
bl.a. fordi det er svært vanskelig å fi nne en 
markedsverdi både med og uten mangelen. 
Og det kan bli enda vanskeligere å etterprøve 
eller duplisere en slik vurdering. I praksis 
har det derfor blitt vanlig å bruke rettekost-
naden som utgangspunkt for beregning av 
prisavslag. Slik er også  «hovedregelen» for 
eiendomskjøp. På denne måten har prisavsla-
gets opprinnelige karakter blitt endret over 
tid, til å likne mer på et erstatningskrav.

Tvister i kjøp vil ofte handle om størrelsen 

på rettingskostnaden og bevisførsel omkring 
dette temaet kan bli omfattende. Målet med 
«øvelsen» er å komme frem til et avslag i pris, 
hvor resultatet blir at båten ikke lenger har et 
verditap som skal utlignes. På denne måten 
søker man å komme tilbake til utgangspunk-
tet i lovens ordning. Men på veien dit må 
man foreta en skjønnsmessig vurdering for å 
«tre� e» på rett punkt.

Det må bl.a. tas hensyn til eventuell 
berikelse eller standardhevning som kan 
bli en følge av rettingen som antatt kostnad 
forutsetter. Eksempelvis vil nye komponen-
ter eller forsterkete konstruksjoner som regel 
utgjøre en fordel for kjøperen. Videre vil en 
profesjonell reparasjon alltid følges av fem 
års reklamasjonsrett. Alle slike fordeler som 
kjøperen vil få av rettingen må det gjøres 
fradrag for. Ellers ville kjøperen «tjene på» 
prisavslaget, eller han ville få mer enn en 
utlikning av verditapet.

Når man får prisavslag, kan man selvsagt 
ikke få erstatning for det samme verdita-
pet. Men andre tap enn det prisavslaget 
kompenserer, kan det kreves erstatning for. 
Dette kan være mange forskjellige typer tap, 
eksempelvis opplagskostnad, kostnader til 
undersøkelser, eller foreløpige reparasjoner 

og mye annet. For erstatningskrav må 
det foreligge et økonomisk tap, årsaks-
sammenheng med mangelen, og et eget 
erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag. For 
skjulte feil vil det ofte ikke foreligge grunnlag 
for erstatning, selv om det foreligger mangel. 
Dette skal vi se på i en fremtidig artikkel.

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

Prisavslag er kan hende den mest praktiske måte å kompensere for en mangel. Målet med et prisavslag er å 
oppveie mangelens verdireduserende e� ekt. Det skiller seg fra erstatningskrav bl.a. ved at det ikke forut-

settes et økonomisk tap, og det kreves heller ikke et ansvarsgrunnlag f.eks. skyld eller garanti. Prisavslaget 
er en helt ut objektiv beføyelse. Men det er ikke alltid enkelt å beregne.

B ÅTJ U S S

FRITIDS BÅTEN
FORSIKRING
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Bjørn Ydse har også fungert som vise-
president fra våren 2021, og under 
Båttinget i Bergen tidligere i år, ble 

han valgt som president.
– I 2010 ble jeg forespurt om jeg kunne 

tenke meg en rolle som styremedlem i KNBF 
region Vest. Dette takket jeg ja til, og mente 
jeg kunne være bidragsyter med min bak-
grunn, samt erfaring fra det maritime livet. 
Den gangen gikk jeg inn i styret i region Vest 
som det første personlige (direkte) medlem 
i KNBF på landsbasis, forteller Ydse. Siden 
beskriver han KNBF nærmest som en 
livsstil.

– Jeg har brukt mye tid til dette frivil-
lighetsarbeidet – men spør du min kone, så 
vil hun hevde at jeg også har et liv utenom 
KNBF. Og det er et veldig godt poeng – det 
er viktig å fi nne en balansegang. Det å tre� e 
«likesinnede», enten det er i regionstyret, 

forbundsstyret eller arbeidsutvalget, er 
veldig givende og inspirerende. Jeg må også 
trekke frem sekretariatet, som jobber på 
høygir og har en travel hverdag for å støtte 
våre vel 43 000 medlemmer og mer enn 390 
foreninger, forteller Bjørn.

VIL ØKE KVINNEANDEL OG 
SENKE ALDEREN
Ydse har fl ere mål for KNBF fremover, og 
det er spesielt to hovedmål som han virkelig 
brenner for:

• Å øke kvinneandelen i våre styrende 
organer, som regionstyrene, forbundsstyret 
og arbeidsutvalget, samt i de forskjellige 
komiteer og grupper.

• Å senke snittalderen i styrende organer. 
Vi har vel et «image» som forgubbet og svært, 
svært mannsdominert.

– Disse to områdene er dessverre ikke 
unike for KNBF, men gjelder de aller fl este 
frivillige organisasjoner. Det er allerede satt 
i gang aktiviteter for å belyse disse hovedmå-
lene, fi nne tiltak og få implementert disse, 
forteller han engasjert.

Bjørn Ydse brenner også for bærekraft og 
miljø. KNBF har en svært aktiv miljøkomité, 
som vurderer hvordan KNBF skal forholde 
seg til FN sine bærekraftmål og se nærmere 
på hvilke områder som er relevante for 
Båtforbundet. – Dette blir nok viktigere og 
viktigere på generell basis, og det er naturlig 
at vi som frivillig organisasjon fokuserer på 
dette, sier han.

SKAL STYRE SKUTA
KNBFs forbundsstyre skal trekke opp 
linjene for KNBF mellom hvert styremøte, 
samt overvåke forbundets økonomi. I 

P O RT R ET T ET

Bjørn Ydse er ny president i KNBF:

– BÅTFORBUNDET HAR 
BLITT EN LIVSSTIL

Etter tolv år i styret i KNBF region Vest, de fem siste som regionleder og plass i forbundsstyret, er Bjørn 
Ydse fra Bergen valgt til ny president for KNBF. Selv er han en aktiv båtbruker med lang yrkesbakgrunn.

FRITIDS BÅTEN

ENDELIG ferietur! Foto: Privat KLAR for krabbelag. Foto: Privat
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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.

forbundsstyret sitter hver av lederne i de syv regio-
nene, samt president, visepresident og fi nansleder. 
De tre siste er valgt av Båttinget.

– Min viktigste rolle nå blir å dra lasset i samme 
retning. Regionene er autonome og det fi nnes 
utrolig mange fl otte ressurser, kompetanse, samt 
livserfaring for at vi fortsatt kan hevde at KNBF 
vil gi et bedre båtliv for alle, og at visjonen vår 
innebærer å sikre gode rammevilkår for alle brukere 
av fritidsbåt. Skal vi lykkes med dette er det viktig 
å samle hele fritidsbåt-Norge til ett rike, slik at vi 
blir hørt i det o� entlige rom. Rollen vil være å forbli 
Norges største båtfellesskap – en samfunnsenga-
sjert talsmann for fritidsbåtlivet i Norge, forteller 
han.

Han trekker også frem viktigheten av å jobbe opp 
mot politikerne. – Vi ser stadige aktiviteter på at det 
ikke er alle som taler båtlivets interesser. Ikke minst 
ser vi dette i disse dager i Bestum- og Frognerkilen. 
Der ønsker noen politikere å få bort de store båtfo-
reningene til fordel for fortetting og utbygging av 
områdene, påpeker den nye presidenten.

AKTIV BÅTMANN
Bjørn har alltid hatt «tiltrekninger» til båtlivet, og 
bodd ved sjøen både i oppveksten og i det voksne 
liv. – Etter at jeg fl yttet fra Laksevåg i Bergen til 
Sotra med Hjelte� orden som nærmeste nabo, 
var det naturlig at vi ska� et oss vår første båt, en 
Scand Classic 25. Det var en utmerket båt for å bli 
kjent med det maritime og for en småbarnsfamilie. 
Deretter ble det en Nimbus 3000, som vi skiftet ut 
i 2005 til en Viksund 340 St. Cruz, forteller han. 
Båtturene har brakt familien til Moldetraktene i 
nord til Larvik i øst fl ere ganger.

– Det beste med båtlivet er at når du kommer 
om bord og drar på tur, så senker skuldrene seg og 

du slapper fullstendig av fra daglige utfordringer. 
Å sette garn eller teiner om ettermiddagen for så å 
hente «bruket» tidlig om morgenen er vel muligens 
det aller kjekkeste, sier han.

INGENIØR OG HMS
KNBFs nye president er utdannet ingeniør med 
automasjon som område. Bjørn jobbet i det gamle 
Televerket i mange år, men gikk etter hvert over til 
det private næringslivet da Televerket ble avmo-
nopolisert. Han har jobbet innen IT i mange år, og 
sertifi serte seg som «Kvalitetsleder» i det voksne 
liv. En av de siste arbeidsplassene var i General 
Electric, som drev med overhalling av gassturbiner 
– som blant annet er installert på oljeplattformer 
og cruiseskip. – Der jobbet jeg som kvalitets- og 
HMS-leder. Det var en spennende arbeidsgiver med 
mange muligheter for utvikling. Blant annet serti-
fi serte jeg meg som «Black-belt», hvor jeg metodisk 
måtte jobbe med prosessforbedringer.

Etter fi re år i General Electric begynte han å 
jobbe i Od� ell i Bergen, et av verdens største 
selskaper innen kjemikalietransport og lagring 
på land. – Også her hadde jeg funksjoner innen 
kvalitet og HMS på stabsnivå i selskapet. Blant 
annet implementerte vi såkalte forventinger 
innen begge fagområdene for å systematisere, 
samt strukturere disse viktige områdene. I Od� ell 
jobbet jeg også en del med miljøregnskap innen 
CO2, NOx og SOx. Od� ell var en av de første ship-
pingselskapene i Norge som fokuserte på dette, 
og det var utrolig spennende å være pådriver for 
disse prosessene, sier han.

Etter nesten elleve år i Od� ell har Bjørn i snart 
syv år vært pensjonist – men er overhodet ikke 
arbeidsledig av den grunn.

PÅ TUR rundt Florøtraktene. Foto: Privat
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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


