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Utfordringer

L E D E R

Det er utfordrende å overta som fungerende president etter at Egil Kr. Olsen fant å måtte trekke seg fra 
vervet av helsemessige årsaker. Han har nedlagt en stor innsats for forbundet og har bidratt til en sterk 

medlemsvekst og styrket økonomi. Det sies at det er vanskelig å hoppe etter Wirkola. Det er sannelig ikke 
lettere å hoppe etter Olsen!

Båtlivet står overfor store utfordringer. Det 
er nå over 1 million fritidsbåter i Norge og 
ca. 3 millioner nordmenn har et forhold 

til båtlivet, som eiere, bruker eller som mann-
skap. Nå selges det fritidsbåter som aldri før og 
det skaper enda større utfordringer, både når det 
gjelder båtplasser, havner, opplagsplasser og ikke 
minst når det gjelder båtførernes kunnskaper og 
adferd på sjøen.

Det er også en utfordring å få sentrale, 
regionale og lokale politikere og myndigheter til 
å forstå båtlivets betydning for samfunnet, for 
allmennheten og for den enkelte båtbruker. Kan 
årsaken være at båtfolket har tradisjon for å klare 
seg selv? Til tross for at båtlivet er en av landets 
største friluft saktiviteter og kilde til helse og rekre-
asjon, får vi så godt som ingen økonomisk støtte 
fra staten. Vi har ikke bedt om det heller. Bortsett 
fra momskompensasjonen hvor vi fi kk avslag fordi 
myndighetene ikke hadde kunnskaper og/eller 
forståelse for hva en båtforening står for og dens 
betydning for allmennheten i lokalsamfunnet. 

Det er påfallende at ingen av de poli-
tiske partiene har med noe om båtlivet i sine 
programmer foran kommende stortingsvalg! 
Dette til tross for at et sterkt økende antall fritids-
båter er avhengig av tilgang til sjøen, båtplasser, 
havner, opplagsplasser, sikkerhet og regulering av 
trafi kken langs kysten. 

Staten har frasagt seg ansvaret for drift  
og vedlikehold av ca. 300 fi skerihavner langs 
hele kysten og vil overlate ansvaret for havnene 
til fylkene og kommunene. I årenes løp er det 
investert milliarder i drift  og vedlikehold av disse 
havnene. Fortsatt drift  vil også være kostnadskre-
vende. Derfor vil ikke fylkene og kommunene 
overta dette ansvaret. Men ingen har tenkt på at 
disse havnene kunne overtas og/eller drift es av 
lokale båtforeninger. Det å drive båthavn er noe 
båtforeningene kan mye om. Dette vil kunne bidra 
til å lette noe på etterspørselen etter båtplasser 
og også bidra til det lokale næringslivet og skape 
nye arbeidsplasser. Et samarbeid vil også kunne 
innebære at fi skerne kan få reserverte plasser i 
havnene og sikre at de får beholde sine rettigheter.

Båtfolket bruker pengene sine hovedsakelig 

i Norge og pandemien har skapt stor interesse 
for båtlivet langs kysten. Dette har derfor stor 
økonomisk betydning for lokalsamfunnene og 
bidrar også til å skape arbeidsplasser i det lokale 
næringslivet. Heller ikke dette har politikerne og 
myndighetene fått med seg. De står fremdeles 
med ryggen mot sjøen. Det er nå bare i festtaler at 
Norge er en sjøfartsnasjon!

Etter 32 år som tillitsvalgt i KNBF har jeg 
lært båtfolket og båtforeninger over hele landet 
å kjenne. Likevel er det vanskelig å beskrive den 
respekten jeg føler for den frivillige innsatsen 
som gjøre av alle tillitsvalgte i båtforeningene og 
i KNBS regioner. I all ubeskjedenhet har jeg fått 
innsikt i hvordan båtlivet arter seg i de forskjel-
lige deler av landet. Båtliv i Finnmark og Troms er 
annerledes enn båtlivet på Vestlandet og i Oslo-
fj orden. Utfordringene og prioriteringene kan være 
forskjellige, men de store utfordringene har vi 

felles. I denne sammenheng er det av stor betyd-
ning at vi har et meget kompetent og velfunge-
rende sekretariat, men det stiller også store krav 
til økonomi og ressurser. Derfor er også en stor 
utfordring å bidra til gode resultater, etablere nye 
medlemsfordelen og verve nye medlemmer, både 
båtforeninger og personlige medlemmer.

Vi har en jobb å gjøre sammen. Jeg har brettet 
opp ermene og er klar til å ta fatt, men jeg klarer 
ikke denne vanskelige jobben uten støtte fra 
hver enkelt av dere, det seg være tillitsvalgte i 
regionene, medlemsforeningene og personlige 
medlemmer.

På forhånd takk til dere og velkommen om bord 
til nye medlemmer!

Jan Inge Kleppevik
Fungerende president
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Dritt til besvær…

B Å T P O L I T I K K

Noen av oss har opplevd ubehagelig møte med utslipp fra båttoalett på verste måte. Gjerne 
ved landeligge og bading. Det gleder ikke. Langt fra land og i åpen sjø er kanskje vårt do-besøk 

nærmest som musa som pisset i havet å regne, men slik er det ikke i mer lukket farvann, og 
spesielt ikke ved anledninger hvor vi er mange på fj orden.

Båtlivet har kommet for å bli! 
Septiktømming fra båt bør 

snarest reguleres bort fra lukket 
farvann og kommunene må ta ansvar

Vi har en meget hyggelig 
utvikling med stadig fl ere 
fritidsbåtbrukere. Med økt 

trafi kk følger også økte utslipp. I 
åpent, godt sirkulert farvann er 
septik neppe det største problem, 
men våre behov må også dekkes 
i skjermet og mer lukket farvann. 
Følgelig er det bare en vei å gå, og 
dette krever tømmestasjoner.

Tømmestasjoner er en sår 
mangelvare over hele landet! I Oslo-
regionen er det kanskje verst, men 
dette er et nasjonalt problem der 
hvor farvann er skjermet.

Ikke bare er det mangel på 
stasjoner, men de man har fungerer 
oft e ikke.

Hvem som skal ta ansvar for 
tømmestasjoner en politisk sak. 
Trolig er det kommunene som må ta 
ansvar for eget farvann. Avtrede er 
stort sett ikke et problem til lands, 
og til vanns burde vel situasjonen 
være den samme?

Klart vi båteiere skal være med 
å ta ansvar for egen dritt, og slik 
sett må vi være villige til å betale 
en skjerv for vårt avtrede. Men 
initialkostnader og tilrettelegging 
må foretas av kommunene. Det er 
vanskelig å se det på annen måte.

Trolig bør man regulere med 

tanke på fremtiden. Utfordringen blir 
som nevnt ikke mindre med årene 
og fl ere båter.

Nye båter bør obligatorisk 
være tilrettelagt for avsug og 
stasjonstømming. Dette bør være et 
krav ved salg av nye båter.

Men hva med nærmere en 
million gamle båter? Jo, her fi nnes 
løsninger. På min egen båt er det 
ettermontert avsugsmulighet og det 
fungerer meget bra. Dette koster ikke 
en formue!

Men hva skal vi gjøre når det 
ikke fi nnes særlig med tømmesta-
sjoner? Vi kan ikke ha det slik.

Båtlivet har kommet for å bli! 
Septiktømming fra båt bør snarest 
reguleres bort fra lukket farvann og 
kommunene må ta ansvar. Gjerne 
etter føringer fra Stortinget.

Beklager drittpreik nå, men det 
nytter ikke med propp bak heller! 
Det må stilles krav til kommunene!

Stig Hvide Smith
Generalsekretær
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Hver vår forsøker «Juridisk Hjørne» å 
bidra til positive opplevelser med årets 
båthandel, ved å peke på forskjellige 

forhold man bør ha i tankene når salg eller kjøp 
planlegges. Her er noen få punkter vi vil frem-
heve som viktig når du skal kjøpe båt i 2021 (våre 
selger-tips kom i forrige utgave).

Båtselgeren har ansvaret for at kjøper får all 
relevant informasjon om båten før avtale inngås. 
Men også båtkjøperen må gjøre et grundig forar-
beid. Først og fremst i det praktiske – passer 
båten til ønsket bruk, vil familien trives med båten, 
har man tid til stell, pleie og vedlikehold, og har 
man økonomi til alle kostnadene? Enhver kjøper 
bør også sette seg inn i de rettslige sider ved det å 
kjøpe bruktbåt. Når man forstår hvilke rettigheter 
man vil ha dersom det oppdages feil etter kjøpet, 
vil man nemlig også forstå hva man må prioritere 
før kjøpet avtales.

I motsetning til selgeren har en kjøper ingen 
«plikter» før avtale inngås, ikke engang til å foreta 
noen bestemt undersøkelse. Men når målet er å 
gjøre en trygg handel, er det ingen vei utenom å 
gjøre seg best mulig kjent med båten. Man må 
aktivt søke informasjon, for det er i godt infor-
mert tilstand man lettest gjør en trygg handel. I 
tillegg til å forsøke ved selvsyn å oppdage even-
tuelle problemer, gjelder det derfor å «intervjue» 
selgeren om båten, dens tilstand, historikk, vedli-
kehold, praktisk bruk, alt man ønsker å vite noe 
om. Man bør aldri ta noe for gitt, og det fi nnes 
hverken dumme eller overfl ødige spørsmål.

Etter vår erfaring retter bruktbåtkjøpere oft e 
for lite oppmerksomhet mot eventuelle tidligere 
skader, tidligere lekkasjer av alle slag, og vedlike-
holdshistorikk på motor/drivlinje. Selv om selgere 
fl est ikke kan garantere noe fra tidligere eieres tid, 
bør de avkreves klare uttalelser om fakta fra egen 
eiertid. Det er den nære historikken som er mest 
opplysende om båtens tilstand.

Det er vanlig å avtale kjøp på «som den 
er»-vilkår når den er utenfor opprinnelig reklama-
sjonsrett overfor forhandler. Det går likevel an å 
gjøre annerledes avtale om enkelte forhold ved 
båten som selger vil ta ansvar for (garantere), 
eller for utstyr som er innenfor reklamasjonsrett 
overfor yrkessalgsledd/verksted. Det er ikke alltid 
det rette å «bare» ha det generelle forbeholdet 
som regulering av partenes rettsstilling. 

Kjøpekontrakten bør omtale både det fore-
gående og alle viktige omstendigheter som er 
opplyst. Særlig når det gjelder diagnoser, eller 
årsak til eller omfang av feil. Hvis en selger hevder 
at en reparasjon vil koste et bestemt beløp, bør 
det avtalefestes at det er slik. Det samme gjelder 
opplyste symptomer – når selger stiller en diag-
nose, bør han svare for at diagnosen stemmer. 
Eller omvendt – at kjøper har risikoen for slike 
spørsmål, hvis man er enige om en slik løsning. 

Den best gjennomtenkte kjøpekontrakten 
lastes ned fra bit.ly/kjopekontrakt.

Skal båtkjøpet fi nansieres med pant i båten 
og den ikke er registrert i skipsregisteret, er det 
viktig å få klarhet i hva som fi nnes av original 

eierdokumentasjon. Mangler det noe i dokumen-
trekkefølgen bakover til byggeverft et, vil det koste 
en del å få registerhjemmel til båten. Man må da 
gå frem etter særbestemmelser i sjøloven, som 
gir registerhjemmel etter kunngjøring eller etter et 
søksmål. Det er smart å gjøre avtale om hvordan 
slike kostnader dekkes hvis ikke dokumentene 
foreligger.

Når du møter utfordringer med kjøp av 
bruktbåt, er Norges kompetansesenter på båtjuss 
bare noen tastetrykk unna – les våre artikler på 
www.baatjuss.no eller kontakt Båtadvokaten på 
post@baatadvokaten.no. Husk at gratis advo-
katbistand for KNBF-medlemmer også gjelder 
alle spørsmål omkring kjøp og salg.

Ting å tenke på når du 
kjøper bruktbåt

NILS E. TANGEDAL er partner og advokat i advokatfi rmaet Judi-
cium DA, og fast juridisk rådgiver for KNBFs medlemmer. Han ble valgt til 
«Årets Båtentusiast» i 2005 av forumet «Båtplassen» og har opparbei-
det seg særlig kompetanse innenfor kjøpsrettslige saker relatert til bil, 
bolig og særlig båt. Tangedal driver bloggen «Båtjuss og båtliv», som du 
fi nner på www.baatjuss.no

J U R I D I S K  H J Ø R N E
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Ny medlemsfordel

Livet til sjøs byr på store kontraster. Været kan raskt skift e fra solskinn til 
rå og kraft ig vind som bringer med seg regn og kulde. Etter en tøff  dag 
på dekk, fortjener man virkelig å slappe av med gode og trygge varme-

løsninger fra Eberspächer. Bilexperten Bosch tilbyr i samarbeid med Båtfor-
bundet 4 pakker med 10% KNBF-rabatt (kjølebokser 5 % KNBF-rabatt) 
inkludert montering (kun delesalg er også mulig). Levering over hele landet 
og montering i Oslo-området.

PAKKE 1: Luft varmer for mindre og mellomstore båterAirtronic S2 D2L med 
monteringssett. Kr. 15.900 ekskl. mva. og montering.

PAKKE 2: Luft varmer for store båter
Airtronic (generation 1) D5 med monteringssett. Kr. 18.800 ekskl. mva. og 
montering.

PAKKE 3: 
Vannvarmere for mindre og mellomstore båter
Hydronic S3 CS med monteringssett. Kr. 12.000 ekskl. mva. og montering.

PAKKE 4: Mobil kjøling
Eberspächer kompressorkjølte bokser og skap fra 330 til 915 liter.

Du fi nner mer informasjon på  
https://knbf.no/meny/medlemsfordeler/
medlemsfordeler-personlig/

FRITIDS  BÅTEN

BÅTVARMERE OG 
KJØLING

Tlf: 23 68 85 85   
Epost: post@bilexperten.no 
Web: www.bilexperten.noGoogle anmeldeser!

2. LUFTVARMER (stor) 3. VANNVARMER 1. LUFTVARMER (små)

Eberspächer båtvarmere inkl. montering, 
nå med rabatt for KNBF medlemmer!Bilexperten Bosch AS 

Persveien 32 0581 Oslo 
Åpningstider: 0730-1700 (10-14) 

4. MOBIL KJØLING

N Y T T  F R A  S E K R E T A R I A T E T

Styret i Region Sør har lagt ned sine 
verv etter eget ønske. Arbeidsut-
valget har fått tilbud av Region Øst 
om arbeide med å få på plass et nytt 
styre og avholde årsmøte 2021. Det 

har man takket ja til og styremedlem 
Leif Rune Sundli i Region Øst har 
påtatt seg dette arbeid og er ny 
kontaktperson i Region Sør.  

Båtforbundet vurderer å ansette 
to yngre medarbeidere til spen-
nende administrative oppgaver 
i et ungdommelig seniormiljø til 

stillinger som kontormedarbeider 
og digital markedsfører. Du fi nner 
stillingsannonse på Finn.no med 
referanse 212223907.

KNBF søker etter nye medarbeidere

Navn Region Antall

Hasselvika Båtforening Trøndelag 52

Smines Båtforening Trøndelag 23

Bjertnestunet Båtforening Øst 12

Blomåsen Bryggeanlegg SA Vest 12

Region Sør Nye medlemsforeninger i 2021
KNBF har fått fl ere nye medlemsforeninger i 2021. De nye medlemsforeningene er:
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R E G I O N E N :  R E G I O N  V E S T

Solid vestavind
Region vest strekker seg fra Bømlafj orden i sør til fylkesgrense Møre og Romsdal i nord, og 

har et båtliv i sterk utvikling, også med mange nye båteiere. Her fi nnes utallige muligheter for 
uthavner og organiserte gjestebrygger, gode fi skemuligheter og ikke minst mange muligheter 

til å gå på fl otte turer til fj ells.

Vi tar en prat med regionsleder Bjørn Ydse, 
som har hjemmehavn på Sotra og bruker 
sin Viksund 340 St Cruz til båtturer og 

fi ske gjennom hele året, sist nå i påsken.
Kjenner du til noen hendelser eller 

arrangementer i regionen fremover?
– Det skjer mye i området her gjennom hele 

sesongen. I denne sammenheng vil jeg imidler-
tidig trekke frem vår medlemsforening Princess 
Yachtklubb Vestlandet, som arrangerer vårtreff  
i Bekkjarvik fra 4. til 6. juni, og har planlagt høst-
treff  fra 27.-28. august. I tillegg arrangerer de 
temakvelder, og er veldig aktive.

TILRETTELEGGER SKJÆRGÅRDEN
På Vestlandet er det generelt stor forskjell på fl o 
og fj ære, men det fi nnes likevel mange ideelle 
naturhavner som er godt tilrettelagte – for ikke å 
snakke om koselige gjestehavner. Bergen Omland 
Friluft sråd – BOF, har vært en god bidragsyter i 
tilretteleggingen av friluft sområder i Bergensregi-
onen. Det fi nnes mange populære plasser som er 
tilrettelagt for båtfolket og som er mye benyttet. 
En oversikt fi nnes på bof.no/omrader.

– Hele Vestland er full av muligheter og det 
er mange fl otte destinasjoner i hele fylket. Det er 
vanskelig å peke på noen gjestehavner fremfor 
andre, men eksempler sør for Bergen er Bekkjarvik, 

Bakkasund, Rosendal og Husnes. Nord for Bergen 
kan vi tipse om Fedje, Hardbakke, Værlandet og 
selvsagt Bergen.

Har dere noen spesielle båtpolitiske 
utfordringer?

– Bergen kommune har innført en årlig avgift  
på arealer som tilhører dem. Flere foreninger har 
derfor søkt om juridisk hjelp vedrørende prin-
sippet, samt avgift ens størrelse. Det er selvsagt 
noe vi i regionen bistår med. KNBFs advokat, Nils 
Tangedal (Båtadvokaten) holder også til i Bergen 
og er engasjert i saken.

VESTLANDET har et riktig tilbud av gjeste- og naturhavner. Her fra Princess-treff  i Bekkjarvik. Foto: Vetle Børresen
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NORGES STØRSTE 
BÅTFELLESSKAP

Kongelig Norsk Båtforbund er 
Norges største og eneste landsdek-

kende interesseorganisasjon for 
fritidsbåtbrukere. KNBF har doblet 

antall medlemmer de siste åtte 
år og vi er nå 46 000 medlemmer 
fordelt på 370 medlemsforeninger 

samt personlige medlemmer. Vi 
arbeider for et bedre båtliv på 

naturens premisser. KNBF er en 
sammenslutning av båtforeninger, 

båtklubber, lag og personlige tilslut-
tede medlemmer. KNBF er en ikke-
fortjenestebasert, frivillig, ideell og 

allmennyttig organisasjon.

Juridisk
førstehjelp

Telenor 
Kystradio: Rabatt 

på VHF-radio, 
kurs, lisens

Sikkerhets-
besiktigelse

av båt

3 utgaver av
Båtens Verden

pr. år

Det lønner seg å ta del i Norges 
eneste og største interesseorgan-
isasjon for båtfolk! Her er noen av 
fordelene for deg som privatper-
son. Flere, samt fordeler for båt-
foreninger, fi nner du på knbf.no.

NOEN AV FORDELENE:

40-50 % rabatt 
på fortøynings-

materiell fra 
Erling Haug

Hjertestarter til 
medlemspris

Gunstig båt- og  
foreningsforsikring

 i Norske Sjø

20% rabatt på
WiMEA trådløs

dødmannsknapp

FRITIDS  BÅTEN

Fakta om: 
KNBF Region 

Vest
Fylker: Vestland

Ant. medlemmer: 6 776

Ant. medlemsforeninger: 67

Regionleder: Bjørn Ydse

NYTT REGIONSTYRE
Styret i region Vest består av syv 
styremedlemmer og to varamed-
lemmer. Nylig ble det avholdt 
årsmøte på Scandic Ørnen Hotell for 
18 fremmøtte. – Vi skulle være 25, 
men ble noen færre grunnet korona-
situasjonen. Jørg-Eyolf Fagerhaug og 

Jan-Inge Kleppevik, begge «super-
veteraner», ble takket av for meget 
god innsats gjennom fl ere tiår. 
Begge har vært viktige bidragsytere 
til ivaretakelse samt promotering av 
båtlivet på Vestlandet. I tillegg ble 
Yngve Kristiansen takket av.

Møtet ble avsluttet med et 

medlemsmøte, hvor general-
sekretær Stige Hvide Smith fi kk 
presentere nytt fra sentralt hold. 
Deretter redegjorde Tryg Forsikring 
for status på samarbeidet med 
KNBF om Norske Sjø båt- og havne-
forsikring, som begge utvikler seg 
meget positivt.

  

Leder Bjørn Ydse Direkte medlem 

Nestleder Odd Harald Eide Motorbåtforeningen Neptun

Styremedlem Rolf Eide Kleppe Båtlag

Styremedlem Roald Stigum Olsen Bergens Motorbåtforening

Styremedlem Åge Skjelvik Litlebergen Båtforening

Styremedlem Karl Ivar Larsen Bøfj ord Båtlag (også leder 
avd Sogn og Fjordane)

Styremedlem Terje Stensletten Stord Båtlag (også leder 
avd Sunnhordland)

Styremedlem Svein Erik Kvalvaag Haakonsvern Båtforening

Varamedlem Magnus Vabø Draugen Motorbåtforening

Varamedlem Terje Davidsen Vaksdal Båtforening

Det nye styret i region Vest består av:

Rollene kasserer og sekretær vil bli valgt på første styremøte.

FRA ÅRSMØTET i region Vest på Scandic Ørnen Hotell, mars 2021.

VAKSDAL BÅTFORENING i Stanghelle er medlem av KNBF, og har 280 medlemmer og 240 båtplasser. I 2014 fi kk de 
godkjent en havn med 140 nye plasser fordelt på 7 brygger, en utbygging som ble gjort stegvis over fem år. 
(Foto: Kjell Stokke)
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