
KNBF mottok tilsagn om momskompensasjon fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LST) den 16. desember 
på kr. 1.872.540. Dette var en gledelig økning fra � oråret med 33 %. Enda mer gledelig er det når vi legger 
til at denne økningen skjedde på tross av at antall båtforeninger som søkte gikk ned med 25 %. Det betød 

at hver medlemsforening fi kk i snitt kr. 27.090 mot 16.261 i 2020. En vesentlig forklaring her er at avkort-
ningen i år var null, da Stortinget endelig, og for første gang, hadde bevilget nok penger.

MOMSKOMPENSASJON 
til glede og besvær

L E D E R

Det er bekymringsfullt at antallet 
foreninger som fi nner bryet verdt å 
søke momskompensasjon er sterkt 

synkende etter at den nye momsforskriften 
av 2019 trådte i kraft. Den innebar at 
KNBF og medlemsforeningene ikke fi kk 
en krone i momskompensasjon i 2019. 
Da så vi ingen annen utvei enn å benytte 
den langt mer tidkrevende dokumentert 
modell å søke momskompensasjon etter. 
Fritidsbåten skulle heretter være å anse 
for en «privatøkonomisk kostnad» som ikke 
skulle gi momskompensasjon i det hele tatt. 
Båtforeningene synes å ha mistet minst 80 
% av den momskompensasjon vi hadde før 
2019. Vi snakker om ca. 10 millioner, der 8 
av disse millionene elegant er radert ut med 
et pennestrøk fra Kulturdepartementet. 
Forstå det den som vil. Men at en båt-
forenings kostnader knyttet til å tilby 
rimelige båtplasser for folk fl est, skal anses 

for å være av «privatøkonomisk karakter» 
er mildt sagt å vise manglende faglighet og 
grenser opp til uforstand i tjenesten. Og 
kjære Jonas, husk at det er gjennom mer 
enn 800 båtforeninger, langs hele den 
norske kyst, at alle, uavhengig av inntekt, gis 

muligheten til et rimelig maritimt friluftsliv. 
Ikke glem slagordet ditt før valget 2021 – «Alle 
skal med». Derfor har Båtforbundet i tre 
år protestert kraftig på ordlyden i den nye 
forskriften av 2019. Siden departement og 
tilsyn ikke vil lytte til den som har skoen på, 
tar vi nå saken politisk og regner med at våre 
stortingspolitikere sørger for at «alle skal 
med» også når det gjelder momskompensa-
sjon. Kampøksen er nå tatt frem. Godt nytt år 
til alle medlemmer og 
medlemsforeninger!

Med vennlig hilsen
Endre Solvang
CFO

FRITIDS BÅTEN

Det er gjennom mer enn 
800 båtforeninger, langs 

hele den norske kyst, 
at alle, uavhengig av 

inntekt, gis muligheten 
til et rimelig maritimt 

friluftsliv

“
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FRITIDS BÅTEN
FORSIKRINGER 

som gir trygghet
Kongelig Norsk Båtforbund har inngått en samarbeidsavtale med Tryg Forsikring om drift av forsikringsordnin-

gen Norske Sjø for båt og båtforeninger. Nå er den bedre enn noensinne. 

–Samarbeidet med Tryg sikrer 
medlemmene våre en konkurran-
sedyktig båt- og havneforsikring, 

samt en totalpakke med private forsikringer 
med gode medlemsrabatter, sier Stig Hvide 
Smith, generalsekretær i Kongelig Norsk 
Båtforbund. – Det har vært viktig for oss at 
forsikringene ikke bare var gunstig priset, 
men at forsikringene også dekket 
medlemmene våre på en god måte. Nå har 
fl ere av forsikringene fått en oppgradering i 
form av enda bedre dekninger.

EKSTRA GODE DEKNINGER.
Endring 1: Totalskadet drev inntil 5 år 
erstattes med nytt drev. For drev eldre enn 
5 år vurderes et forholdsmessig fradrag i 
erstatningen som følge av slitasje, maksi-
malt 25 %.          

– Drevskade kan komme når du minst 
venter det. Derfor har vi i Båtforbundet vekt-
lagt en god dekning for drev ved uhell. Vi er 
meget fornøyde med resultatet, sier Stig.

– Ved skade på drev etter en ytre på-
virkning føler vi at denne endringen gir god 
trygghet og økonomisk forutsigbarhet for 
båteier dersom uhellet først skulle være 
ute, sier Øyvind Stople, produktsjef i Tryg 
Forsikring. - For drev som er eldre enn 5 år 
vurderes et lite fradrag i erstatningen basert 
på drevets forøvrige tilstand/slitasje. 

Endring 2: Mast og bom dekkes ut fra 
nyverdi på tilsvarende mast. Mast av andre 
materialer enn tre, får ingen avskrivning. 
For mast av tre utvises en skjønnsmessig 
avskrivning ut fra mastens tilstand før 
skaden inntra� .

– Norske Sjø-ordningen skal være 
attraktiv også for medlemmer med seilbåt. 
Derfor er vi veldig glade for at ordningen nå 
gir gode og ledende vilkår innen seilrigg, sier 
en fornøyd Stig Hvide Smith.

– Man bør kunne forvente at en 
mast varer ut båtens levetid, sier Øyvind 
Stople. - Skulle man være så uheldig å få et 
mastehavari, dekker vi derfor masten uten 
avskrivning for alder. 

For mast av tre vil mastens tilstand 
vurderes, og det kan føre til redusert erstat-
ning dersom det er sammenheng mellom 
mastens tilstand og skaden.

Endring 3: Ved skade som overstiger 60 
% av båtens verdi innen de tre første årene 
etter at båten var fabrikkny, vil kunden 
ha rett til ny båt. Erstatningssummen er 
begrenset oppad til avtalt forsikringssum 
på båten.

– For KNBF var det viktig å oppnå gode 
vilkår innen totalskade, sier Stig. - Vi ønsker 
ikke at våre medlemmer skal havne i en 
vanskelig tvist ved slik skade, og er derfor 

meget stolte av forhandlingsresultatet.           
– En totalskadegaranti sikrer KNBF sine 

medlemmer et trygt og godt oppgjør dersom 
man skulle være uheldig og få en stor skade 
på en nyere båt, sier Stople. - Det er verdt 
å merke seg at forsikringssummen du har 
valgt skal gjenspeile reell markedsverdi for 
båten. Nå i koronaperioden har vi sett til 
dels kraftige prisøkninger på både nye og 
brukte båter. Uavhengig av alder på din båt 
anbefaler vi at du følger litt med i markedet 
og sikrer deg at forsikringssummen du 
har valgt er tilstrekkelig til å få tak i en 
tilsvarende båt ved en eventuell totalskade, 
avslutter produktsjefen.

– Norske Sjø er båteiernes egen for-
sikringsordning, av båteierne for båteierne!

KNBF er derfor stolte av ordningen 
som vi følger opp på beste måte for å ivareta 
båteiernes interesser. Vi anser samarbeidet 
med Tryg som særs godt, avslutter general-
sekretæren i Kongelig Norsk Båtforbund.

Som medlem i KNBF får du 30 % rabatt 
på båtforsikring, og opptil 24 % rabatt på 
andre forsikringer, som bil- og husforsikring. 
Vil du vite mer om fordelene dine eller 
hvilke forsikringer Tryg kan tilby? Les mer 
på tryg.no/norskesjo.

Innholdet i artikkelen inkluderer ikke 
fullstendige vilkår. Du fi nner vilkårene på 
tryg.no/norskesjo.

B ÅT FO R S I K R I N G

FORSIKRING
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Omsorgsplikter 
NÅR HANDELEN GÅR SKEIS

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

Hevning er utelukket hvis kjøper 
ikke kan levere tingen tilbake til 
selger «i samme stand og mengde». 

Unntatt fra dette er selvsagt mangelen 
selv og båtens egne egenskaper for øvrig. I 
tillegg er andre forhold som ikke beror på 
kjøperen også unntatt. Det betyr i praksis 
at etter hevning står båten for selgers risiko 
og dens «hendelige undergang» svarer 
kjøperen da ikke for.

I tråd med dette pålegger kjøpsloven 
konkrete plikter. Kjøper skal «dra slik 
omsorg for den som er rimelig etter tilhøva.» 
Dette betyr at båten må oppbevares på 
forsvarlig måte, den må holdes sedvanlig 
forsikret, og kjøper må føre normalt tilsyn 
med den. Påse at f.eks. varme er på gjennom 
vinteren og ta det i vare hvis det blir skader 
i storm el.l. Disse omsorgspliktene er for 
selgers regning – dvs. at kostnadene ved 
omsorgen skal kjøper ha refundert når hev-
ning blir gjennomført. Men bare forsvarlige 
kostnader – det er en balanse i dette, kjøper 
kan ikke påføre selger ugrunnete eller 
uvanlig høye kostnader.

Å bli sittende med et omsorgsansvar 
over tid kan være tyngende og loven tilbyr 
derfor kjøperen fl ere alternative måter 
omsorgen kan utøves på. Den kan hende 
mest praktiske løsning loven gir adgang til, 
er å overlate oppbevaringen til en tredje 
part, normalt et verksted som kan ha båten 

i opplag. Forutsatt at denne tredje parten 
er et forsvarlig valg, vil kjøper da være fri 
for sitt ansvar så snart båten er levert til 
oppbevaring. Alt som deretter skjer blir et 
forhold mellom selger og den tredje parten. 
Også her er det «forsvarlige kostnader» som 
kan kreves dekket – ellers ville kjøperen 
ha en fi n mulighet for «søt hevn» i form av 
skyhøye opplagskostnader. 

Et annet alternativ er salg av båten. 
Det kan kjøper iverksette hvis omsorgs-
kostnadene blir urimelig høye. Det kan 
lett tenkes, fordi hevning forutsetter at det 
foreligger en vesentlig mangel. Båtens verdi 
vil da være lav og den kan fort bli ukomfor-
tabelt lav sett i forhold til kostnadene med 
oppbevaringen. Særlig hvis det er tvil om 
selgers evne til å betale, kan salg bli et alter-
nativ. Selger risikerer i en slik situasjon å 
bli avkrevd et potensielt stort pengebeløp, 
uten å få båten tilbake.

Endelig kan kjøper «rå over båten» på 
annen «forsvarlig måte», dersom det er 
umulig å selge den eller det er klart at hva 
båten kan tenkes solgt for ikke vil dekke 
salgskostnadene. Det er normalt ikke gode 
markedsutsikter for en båt som lider av 
en vesentlig mangel. Den typiske måten 
er derfor i så fall destruksjon/gjenvinning 
eller «gis bort mot henting». I en sak vi 
hadde for noen år tilbake ble det godtatt at 
en treskøyte med råteskader ble destruert 

av kjøpers forsikringsselskap. Kjøper ble 
ikke pålagt ansvar for destruksjonen og fi kk 
dermed medhold i hevning selv om båten 
ikke kunne leveres tilbake. 

Er man part i en handel der hevning 
er aktuelt, er det viktig å ha i bakhodet at 
omsorgspliktene vil tre inn, og likeledes 
kostnadsansvaret for omsorgen, og ende-
lig at etter som tiden går, kan det begge 
veier bli en tung byrde. Når du møter 
utfordringer med slike spørsmål, er Norges 
kompetansesenter på båtjuss bare noen 
tastetrykk unna –kontakt Båtadvokaten på 
post@baatadvokaten.no. KNBF-
medlemmer får som kjent inntil en times 
fullverdig gratis advokatbistand for alle 
spørsmål omkring kjøp og salg.

Det hender dessverre i blant at et båtkjøp blir hevet. Kjøper leverer da båten tilbake, og får kjøpesummen 
refundert. Hevning er en dramatisk sanksjon, og det er lett for at det blir ekstra sterk uenighet når hev-
ning er tema. Da går det gjerne en del tid før tilbakeføring skjer. Dette utløser en del plikter for kjøper, 

som vi skal se 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

16 NYE MEDLEMSFORENINGER I 2021
KNBF har fått 471 nye medlemmer fordelt på 16 båtforeninger i 2021. 
Innmeldingene fordeler seg på alle våre 7 regioner, men størst aktivitet 
har det vært i regionene Øst (5), Vest (4) og Trøndelag (4).  ¾ har valgt 
Foreningsmedlemskap, mens ¼ har valgt Kollektivt medlemskap. Det 
er fremdeles medlemskap via forening som utgjør grunn� ellet i vår 
medlemsmasse. Vi ønsker alle nye medlemsforeninger velkommen!

N Y H ET 

FRITIDS BÅTEN

Navn Region Antall

Hasselvika Båtforening Trøndelag 52

Smines Båtforening Trøndelag 23

Bjertnestunet Båtforening Øst 12

Blomåsen Bryggeanlegg SA Vest 12

Hamnaberget Småbåtforening Nordvest 28

Seierstad Båtforening Trøndelag 30

Torød Båtforening Øst 80

Folkestad Småbåtlag Nordvest 26

9'ern Båtforening, Lindøya Øst 24

Nordre Ifarnes Båtforening Øst 37

Dyrøya Småbåthavn T/F 21

Kvingo Båtlag Vest 10

Sjuestokkstranda Båtforening Øst 14

Instetunet Småbåthavn Vest 49

Risørholmen Båtlag Sør 25

Malm Båtforening Trøndelag 28

Sum 471

KNBF FORMIDLER 1,9 MILLIONER 
I MOMSKOMPENSASJON
KNBF og medlemsforeningene har fått tildelingsbrev fra Lotteri- og 
Stiftelsestilsynet (LST) om at vi for 2021 mottar momskompensa-
sjon på 1.872.540 for 58 medlemsforeninger. Nytt av året er at 
samtlige søknader unngikk avkortning i søknadsbeløp, da det var 
bevilget nok midler over statsbudsjettet. Årets tildeling var andre 
gang forbundet benyttet den langt mer arbeidskrevende «dokumen-
tert modell». Overgang til denne modell ble vurdert som nødvendig 
fordi forskrift for momskompensasjon ble innskjerpet pr. 1.1.2019. 
Generalsekretær Stig Hvide Smith mener at KNBF igjen har bevist 
sin nytteverdi for medlemsforeningene ved at vi har fått tildelt mer 
momskompensasjon enn � oråret (kr. 1.406.369).

BÅTTING 22.-24. APRIL I BERGEN
KNBF Sekretariat og KNBF Region Vest planlegger Båttinget 2022 
(årsmøte) på Scandic Ørnen Hotel. Dette skjer innenfor stadig 
skiftende koronarestriksjoner og den usikkerhet dette medfører. Vi 
gjennomfører en løpende risikovurdering av arrangementet. Om vi 
ikke kan ha fysisk Båtting, gjennomføres digitalt Båtting lørdag 23. 
april.

HUSK Å OPPDATERE MEDLEMSREGISTERET
KNBF ber alle medlemsforeninger om å oppdatere medlemsin-
formasjon innen 1. mars. Det gjør du fra minside. KNBF har byttet 
medlemssystem til HavneWeb pr. 1.1.2022. De foreninger som selv 
benytter HavneWeb, trenger ikke foreta seg noe i forhold til KNBF. 
Har du spørsmål, kontakt IT-ansvarlig Haagen Bach på haagen@
knbf.no. 

DET BLIR NY BÅTLIV-
UNDERSØKELSE I 2022

KNBF har arbeidet intenst denne høsten med å sikre fi nansiering av 
en ny Båtlivundersøkelse i 2022. Og målet ble nådd innen fristen 31.12.2021.

Nye bidragsytere er foreløpig Tryg 
Forsikring, Miljødirektoratet 
og Oslo� ordens Friluftsråd. 

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid 
med utførende konsulent valgt etter anbuds-
runde. Datainnsamlingen vil skje i september 
2022 og undersøkelsen vil presenteres våren 
2023. KNBF er oppdragsgiver på vegne av 

alle partnere. Undersøkelsen gjennomføres 
som et prosjekt med en prosjektgruppe 
og en referansegruppe. Prosjektgruppen 
vil bestå av de største fi nanskildene og 
KNBF. Referansegruppen vil bestå av alle 
som har bidratt med et fi nansielt bidrag. 
Undersøkelsen er delt inn i 4 faglige tema: 
Omfang og deltagelse - Bruk, kostnader og 

verdiskapning - Sjøsikkerhet, lover og regler - 
Miljø og klima. Du fi nner mer informasjon om 
Båtlivundersøkelsen 2018 her: 

https://knbf.no/meny/nyheter/
batlivsundersokelsen

FORSIKRING
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Klubbens kjerneaktivitet beskrives best 
av vedtektenes §2 som lyder:

”KMK’s formål er å fremme 
interessen for kystmiljø, sjøvett og maritime 
kunnskaper, samt å fremme sosialt felles-
skap og for øvrig enhver oppgave som kan 
være til gagn for medlemmene. KMK er en 
familieklubb”.

KMK er en klubb der medlemmene ikke 
bare mottar, men der medlemmene også gir.  
En del av vårt fellesskap består også av felles 
arbeid (dugnad) på de fl otte anleggene vi eier 
og driver, og som gjør KMK til en verdifull 
perle for medlemmene. KMK har egne 
komiteer som er ansvarlig for hver sin del av 
klubbens drift.

MYE SOSIALT
Klubben har medlemmer i alle aldre, og arbei-
der for å lage et godt miljø for medlemmene 
ved å arrangere medlemskvelder, eskadretu-
rer, kurs og sammenkomster. Klubben eier 

nord-vestpynten av Prestøya, kort vei fra 
Kristiansand sentrum. Vi har bryggeanlegg 
med strøm og sommervann, strand, to klubb-
hus, do, redskapsbu, et lite verksted og slipp. 
Vi har varm- og kaldrøysovn. Klubben drives 
gjennom dugnad. Det er laget gangveier og 
ramper slik at hele området er tilrettelagt for 
bevegelseshemmede. 

Sommeren er naturlig nok den tiden vi 
har størst aktivitet. Vi har både badestrand og 
stupetårn! I badebukta har vi fl åter og robåt 
til de minste barna. Det er svært populært å 
fange strandkrabber. Vi har også SUP-brett 
til utlån. De voksne barna kan låne en liten 
fi skebåt og kan fi ske og sette teiner. Den lille 
hytta på brygga har samlingssted med vedovn. 
I andre etasje, «barneloftet», har barna tv, spill 
og internett. Vi har uteområder med lekeap-
parater. Prestøya er også utgangspunktet 
for «eskadreturer» som er sosiale fellesturer 
for medlemmene til «� erne farvann» (stort 
sett i området fra Lillesand til Mandal). St. 

Hans-feiringen er sesongens høydepunkt, og 
kvelden feires på Prestøya med bål, leker og 
konkurranser for hele familien. Vi har hatt 
ulike fellesarrangement som «barnas dag» 58 
grader nord, «Prestøydagen» med besøk av 
redningsskøyte.

SAMHOLD OGSÅ VINTER
Vinteren er en svært viktig tid for samholdet 
i en båtklubb som har satt seg som mål å være 
en helårsklubb. Flere og fl ere medlemmer har 
begynt å ha båten ute hele året, og det er sosial 
samling på Prestøya stort sett hver helg gjen-
nom hele vinteren. Vinterstid er det mye felles 
mat med selvkokt krabbe, kreps og hummer 
eller røykt fi sk. Ved-dugnader og opprydding 
av nedfallstrær gir mange samlinger rundt 
bålpanne høst og vinterkvelder. Det har vært 
en fi n måte å samles på i disse coronatider 
der samling ute er viktig. Nyttårsfeiring på 
Prestøya gir en eventyrlig utsikt til byens 
fyrverkeri.

BÅTFORENINGEN:  K R I S T I A N S A N D  M O T O R B ÅT K LU B B

En verdifull perle 
FOR MEDLEMMENE
Kristiansand Motorbåtklubb (KMK) er landets eldste motorbåtklubb, stiftet 1910.  

FRITIDS BÅTEN
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KMK
Fylke: Agder

Ant. medlemmer: 91
Ant. båter: 91

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

Sikkerhets-
besiktigelse

av båt

3 utgaver av
Båtens Verden

pr. år

Det lønner seg å ta del i Norges 
eneste og største interesse-

organisasjon for båtfolk! Her er 
noen av fordelene for deg som 

privatperson. Flere, samt fordeler 
for båtforeninger, finner du på 

knbf.no.

NOEN AV FORDELENE:

Medlemsrabatt 
på webløsning 
fra HavnaMi.

Hjertestarter til 
medlemspris

Gunstig båt- og  
havneforsikring

 i Norske Sjø

10% rabatt på
båtvarmere fra 
Ebersprächer

Medlemsrabatt 
fra HavneWeb og 

HavnaMi.

Se alle fordeler på knbf.no

FRITIDS BÅTEN
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KNBF  jobber for et bedre båtliv og 
sterkere båtforeninger året rundt

www.knbf.no

Bli MEDLEM


