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FRITIDS  BÅTEN
Interessante ulykkestall 

for 2020!
Sentralt i KNBF gleder vi oss over at båtfolk er fl inke og ordentlige! Båtforbundet opplever en 
positiv utvikling i Norge innen fatale ulykker, dvs. uhell hvor folk omkommer. Vi gleder oss over 
at antall omkomne fra båtulykker gikk ned fra 29 personer i 2019 til 20 personer i 2020. Dette 

på tross av betydelig økning innen båttrafi kken!

Det er mye annet interessant 
å lese i tallene. Av de tyve 
som omkom var kun halv-

parten av disse båtene i fart. Det 
betyr at båtuhell skjer like mye i fart 
som når man ligger stille. Typiske 
trekk for båter som ligger stille er 
kantring, eller fall over bord. Noen 
klarer heller ikke å komme seg trygt 
til eller fra båten ved landligge. Vi 
kan ha mistanke om årsak for dette, 
spesielt i sene nattetimer!

Blant de ti båtene hvor ulykken 
skjedde i fart, var heldigvis kun fem 
førere alkoholpåvirket, og alle disse 
hadde betydelig promille.  Faktisk 

var det ingen påvirkede båtførere 
med promille under 1,4! 

Om man defi nerer lavpromille til 
å være under 0,8, som er gjeldende 
promillegrense for oss båtførere i 
Norge, er det altså ingen forulykkede 
blant disse i 2020. Jeg tolker dette 
positivt i dobbel forstand.

Med om lag en million fritids-
båter i Norge synes nesten alle 
båtførere å være ansvarlige og 
fornuft ige! Dernest tolker jeg tallene 
i retning av at det ikke er behov for 
innstramming av alkoholgrensen til 
sjøs. Uansett promillegrense vil det 
dessverre alltid være noen idioter 

som ikke forstår sine begrensninger 
og sunt vett.

Jeg må også gratulere Sjøfarts-
direktoratet med betydelig bedring 
av statistisk materiale for båtfolket. 
Slikt er viktig om man skal legge 
fakta til grunn for politiske hand-
linger.

Tyve omkomne er selvfølgelig 
tyve for meget. Hva kan vi lære av 
dette?

Jo, de fl este ulykker skjer fra 
småbåt og de fl este omkomne 
bruker IKKE fl ytemiddel eller 
redningsvest. Videre skjer svært 
mange uhell mens båten ligger stille.

Det er litt trist at vi på tross av 
påbudet om godkjent fl ytemiddel 
erfarer at de fl este omkomne ikke 
har forstått viktigheten av dette!

Bruk derfor vest, og ha en riktig 
god og trygg sommer!

Båthilsen fra

Stig Hvide Smith
Generalsekretær
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Heldigvis ikke grunnlag 
for omkamp om 

PROMILLEGRENSE TIL SJØS!
KNBF gleder seg stort over kraft ig reduksjon i antall fatale ulykker til sjøs i fj or! 

Dette er en seier for det holdningsskapende arbeid og viser at båtfolk er fornuft ige og bevisste!
Det er alltid relevant å se bakover for å refl ektere. Vi må lære av erfaringer.

For en generalsekretær i KNBF er tallene fra 
Sjøfartsdirektoratet spennende og gjen-
stand for analytisk lesing hvert år når ulyk-

kestallene legges ut.
Man må glede seg over at antallet fatale 

ulykker har gått drastisk ned i 2020 med over 
30% nedgang, fra 30 personer i 2019 til 20 
personer i 2020.

Men hvert uhell er ett for mye, og man må 
derfor analysere i perspektiv av dette. Av om lag 
en million fritidsbåter var det kun fem båter i fart 
hvor føreren hadde promille. Dette er gledelig lavt!

Vi merker oss at det var INGEN båter med 
fatale uhell hvor påvirket fører hadde lavere 
promille enn 1,4 i 2020. For meg er 1,4 høy 
promille! 

Dette må ansees som svært interessant i 
debatten om lavpromille. Hvorfor var det ingen 
med lavere promille enn 1,4 som forulykket? Først 
og fremst må man glede seg over at båtførere 
generelt sett synes å være svært forsvarlige, 
dernest at antall forulykkede i forhold til antall 
virksomme båter er merkverdig lavt om man 
sammenlikner opp mot andre deler av samfunnet, 
slik som veitrafi kk, hjemmeulykker og ferdsel på 
off entlig sted. Båtfolk synes å være svært ordent-
lige! Kanskje ikke så rart, da enhver sjømann 
tenker på sikkerhet som det viktigste. 

Sikkerhet- og utdanningskomiteen i KNBF 
har innstilt på å støtte nåværende promillegrense, 
og om dette går gjennom under Båttinget 2022, 
vil det endre gjeldende KNBFs policy på 0,2 fra 
Båttinget i 2012.

Det vil dessverre alltid fi nnes noen som 
bryter lover og regler for eget forgodtbefi nnende, 
spesielt under påvirkning av alkohol. Overstadige 

berusede folk blåser i om regelen er 0,2 eller 0,8. 
Normale friske mennesker mister ikke vurderings-
evnen ved 0,8 i promille, er min oppfatning.

Selv et totalforbud mot alkohol ville ikke 
hjulpet i forhold til dette beklagelige faktum.

Med jevne mellomrom kaster interesseorgani-
sasjoner seg ut med påstander om uansvarlighet 
og behov for strengere regler. At avholdsfolket 
er der med sterke oppfatninger og ideologi må vi 
respektere, men alle reguleringer og lovendringer 
bør vel fi nne sted på faktabasert grunnlag!

Oft e ser vi at det sammenliknes båt opp 
mot bil. Mange forstår ikke at båt er fritidsliv, 
mens bilkjøring er transport. Hastighet er selv-
følgelig sentralt i forhold til reaksjonsevne og 
skadeomfang, og mye av svaret ligger der. 
Derfor har Sverige en diff erensiert holdning til 
promille med hele 1- en - i promillegrense for 
langsomt-gående båter, mens den er på 0,2 
for hurtiggående. Et slikt perspektiv er lett 
å støtte. I en reguleringsiver bør kanskje 
politikerne se i den retning om man mener 
tiltak er nødvendig?

Hva hadde vært konsekvensen 
av 0,2 i grense for 2020? Man kan 
vanskelig hevde færre omkomne fra 
båtulykker, men defi nitivt et overbe-
lastet politi på en søndags formiddag 
i ferietiden.

Eneste vinner ville vel være stats-
kassen med heft ig omfang av bøter og 
ettårig kjøreforbud for de uheldige!

Når dette er sagt. Vær alltid edru når du fører båt!

Stig Hvide Smith
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Tvister om bruktkjøpte båters tilstand under 
vannlinjen er relativt vanlige. Det kan 
dreie seg om fysiske skader, tidligere men 

dårlige reparasjoner, defekter i montert utstyr o.l. 
og alle tenkelige feil ved utenbordsdrev. Risikoen 
er velkjent, men likevel er det mange som handler 
båt uten at den tas på land i forbindelse med 
kjøpet.

Når bunnen besiktiges ved levering vil ufor-
utsette skader kunne gi krav om retting, eller krav 
om prisavslag. En sjelden gang vil man se skader/
forhold som berettiger hevning av kjøpet (nekte å 
overta/betale). Å kjøpe båt uten å ha sett båten 
under er i praksis å «kjøpe bunnen usett». Gene-
relt får kjøper da risikoen for alminnelige forut-
sigbare følger av slit og elde og annet. Hvis selger 
derimot har gitt spesifi kke uttalelser, f.eks. at 
skroget under vannlinjen er skadefritt, vil selgeren 
heft e for det. Slike uttalelser må sikres skrift lig, i 
kontrakt.

Hvis man hverken tar opp båten før avtalein-
ngåelse eller ved levering, og det senere oppdages 
feil, oppstår det to spørsmål: Eksisterte det påkla-
gete ved levering (for ellers er det uansett ikke 
mangel)? Har kjøper ventet for lenge med opptak, 
og har han dermed reklamert for sent?

Blir båten først tatt opp lengre tid etter leve-
ring, og skader/feil oppdages, er det ikke alltid at 
man kan konkludere med at forholdet forelå før 
levering. Svært oft e vil det være tvil, og all slik tvil 
vil gå ut over kjøper. Det er nemlig kjøper/kravs-
stiller som må sannsynliggjøre at skaden forelå 
ved levering. Jo lengre tid som går fra leveringen, 
desto vanskeligere blir bevisvurderingen.

Dette leder oss over i neste poeng, som er 
minst like viktig: Etter kjøpsloven § 31 har kjøper 
plikt til å undersøke tingen etter levering, for å 
kontrollere at den er mangelsfri. Dette skal gjøres 
«slik god skikk tilsier» og «så snart han etter 
forholdene har rimelig høve til det». Unnlatt 
undersøkelse vil selvsagt telle i kjøpers disfavør 
mht. om mangel forelå ved levering.

Dette betyr også at man ikke helt kan unnlate 
å ta båten opp for undersøkelse, og man kan 
heller ikke vente lenge med det. Kjøper man 
veldig sent på høsten kan man muligens komme 
unna med å vente til «vanlig» opptak på våren, 
men selv da har man strukket strikken. Rett syns-

måte er at opptak må skje ved første skapelige 
mulighet. Og tar man ikke opp båten, vil even-
tuelle skader være på kjøpers egen risiko. Følg 
denne linken til en artikkel i nr. 5/2017 som viser 
hvor galt det kan gå når man ikke tar opp båten 
etter kjøp: bit.ly/overhold-reklamasjonsfrist

Når opptak ikke er praktisk mulig ved levering, 
er det viktig å avtale hva som skal gjelde. Det 
beste er en uttrykkelig garanti fra selger om at 
båten er skade- og lytefri under vannlinjen. En slik 
garanti kan gis med en rimelig begrensning i tid, 
f.eks. en frist på en måned eller to, for å påberope 
garantien. Eller man kan avtale at reklamasjons-
frist for eventuelle feil under vannlinjen tidligst 
begynner å løpe på en fremtidig dato, som gir 

kjøper tid til opptak. 
Et alternativ i motsatt retning er å avtale at 

etter et gitt tidsrom er alle eventuelle feil under 
vannlinjen kjøpers risiko, selv om de fantes ved 
levering, altså et bortfall av reklamasjonsrett etter 
en viss tid. Fristen må i alle fall være lang nok til at 
det er sikkert at kjøper rekker å ta båten opp i tide 
til å overholde den.

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

Må båten på land ved kjøp?

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

62 Båtens Verden nr. 4-2021



Båtens Verden nr. 2-2021 63Båtens Verden nr. 3-2021 63

FRITIDS  BÅTEN

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

• Båttinget (KNBFs årsmøte) er av Forbunds-
styremøtet i mars vedtatt fl yttet til april 2022 
grunnet Korona-restriksjoner.

• Digitale årsmøter er lov å gjennomføre. En 
gratis, men enkel løsning for foreninger fi nner 
du på https://www.digitalearsmoter.no/ .

• KNBF Fortjenestenål kan alle medlemsfor-
eninger søke om å få tildelt til hedersmenn for 
lang og tro tjeneste. Gullnål og diplom holder 
KNBF. Søknad sendes post@knbf.no. 

• Momskompensasjon 2021 har søknadsfrist 
1. juni. KNBF søker etter dokumentert modell 
som i fj or. Alle medlemsforeninger vil få 

tilsendt detaljert informasjon om hvordan søke 
kompensasjon for allmennyttige kostnader. 
KNBF oppfordrer alle medlemsforeninger til å 
søke.

• Kampanjen «Klar for sjøen» arrangeres også 
i 2021. Planlegger ditt båtlag et arrangement 
fremover, kan man delta i og få materiell 
med quiz, samt premier som kaff ekopp, kaff e 
og lakrisbåter. Du fi nner mer informasjon på 
https://avogtil.no/tema/bat-og-badeliv/ . 

• «Årets Båtkommune 2021» er tildelt Bodø 
Havn etter skarp konkurranse og nøye vurde-
ring. Overrekkelse av den gjeve prisen fant sted 

7. mai på rådhuset i Bodø der KNBF og Telenor 
Kystradio overrakte prisen. Tidligere vinnere 
er Kristiansand, Arendal og Midsund. Båtfor-
bundet gratulerer Bodø Havn.

• Medlems- og foreningsfordeler fi nner du 
en oversikt over på https://knbf.no/meny/
medlemsfordeler/medlemsfordeler-personlig/ .

• «Båtens Verden» får alle KNBF-medlemmer 
3 ganger i året helt gratis hjem i sin postkasse 
(verdi kr. 297,-). Bladet kommer mars, juni og 
september som en av dine mange og gode 
medlemsfordeler i KNBF.

KNBF minner om:

KNBF tilbyr alle medlemsforeninger en unik 
modulbasert havneforsikring. Her kan 
båtlaget forsikre alle sine eiendeler , samt 

sikre medlemmer, tillitsvalgte og styre. Forsi-
kringsgiver er Norges 3. største forsikringsselskap 
Tryg Forsikring. Båtforbundet valgte Tryg som ny 
forsikringssamarbeidspartner fra 2020 fordi de 
ga våre medlemmer det beste forsikringstilbudet 
for havn, båt og øvrige privatforsikringer. Tryg 
har lokale salgsrepresentanter langs kysten, noe 
KNBF opplever som en betydelig fordel. 

DET ER 3 GODE GRUNNER TIL VELGE 
NORSKE SJØ HAVNEFORSIKRING:
1. Styreansvarsforsikring der alle i styret er 

dekket mot økonomiske krav som kan rettes i 
forhold til styrets beslutninger og ansvar.
2. Medlemsforsikring der alle medlemmer av 

KNBF er ulykkesforsikret når de er på småbåtla-
gets område/havn. Medlemmet og dets båtfølge 
på inntil 12 personer er forsikret for inntil 6 milli-
oner (kr. 500.000 pr. person). Forsikringen gjelder 
også under dugnad i båtlaget.
3. «Tryg livbøye. Trenger foreningen en eller fl ere 

livbøyer i havna, kan man søke om å bli livbøy-

efadder på Tryg sine nettsider». 
Båtforbundet anbefaler alle medlemsforen-

inger som ikke har tegnet Norske Sjø Havneforsik-
ring om å skift e til denne. Det kan gjøres når som 
helst på året med 1 måneds oppsigelsestid. Det 
er bare å sende en e-post til norskesjo@tryg.no 
og merke den med «Ønsker tilbud på Norske Sjø 
Havneforsikring + Foreningens navn». Da vil Tryg 

kontakte båtlaget umiddelbart for å avklare forsi-
kringsbehov. Ønsker du heller å snakke med noen 
kan Tryg kontaktes på telefon 5517 2010. En av 
fordelene med å velge Norske Sjø Havneforsikring 
er at du får en lokal salgsrepresentant i Tryg som 
kontaktperson.

Norske Sjø
HAVNEFORSIKRING

F O R E N I N G S F O R D E L E N
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K N B F  R E G I O N E N :  N O R D V E S T

Fra Stad skipstunnel via fjord 
og fjell til Hustadvika

For den lokalkjente seiler er dette marine begreper som bare kan forbindes med ett fylke, ja 
selvfølgelig Møre og Romsdal. Men her fi nnes også høye fj ell som romsdalstindene og våre 

vakreste fj order som Geirangerfj orden og Hjørundfj orden med fl ere.

Nordvest har en variert natur og det er kort 
vei fra åpent hav til høye fj ell. Båtlivet i 
regionen foregår hele året. Selvfølgelig er 

det mest på sommerhalvåret, men om vinteren 
blir båtene brukt mye til fi sking og turer til byer 
og vinterutfartsteder. Det er ikke unormalt å ta 
med ski på båttur da det er fl ere gjestehavner 
som ligger i nærheten av alpinanlegg og turløyper. 
Regionen stakk også av gårde med den attrak-
tive prisen «Årets båtkommune», som ble tildelt 
Midsund kommune i 2019.

KNBF Region Møre og Romsdal ble «født» i 
2010 ved at Region Midt-Norge som da bestod av 

fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag delte seg på fylkesgrensen mellom 
Møre og Romsdal og Trøndelag. I de 11 årene som 
har gått har den lille babyen vokst seg opp til å bli 
en robust og levedyktig region med over 4.000 
medlemmer og 41 småbåtforeninger. Her må vi 
få berømme den betydelige innsatsen til tidligere 
regionledere som Rolf Voldsund fra Ålesund og 
Kristian Tornes fra Tornes.

Skjer det noe i Nordvest som er verdt å 
trekke frem nå?

– I Volda båthavn i sentrum har de nylig fått 
en ny gjestebrygge i betong og en gammel fyrlykt 

fra fyrvesen-museet har blitt montert på enden 
av moloen. Også noen benker og levegger har 
blitt satt opp, og det har blitt et veldig koselig sted 
for båtturistene, forteller regionleder Idar Arve 
Krumsvik.

I dette fylket har vi også to av landets største 
bryggeleverandører – Marina Solutions og Vik 
Ørsta. Begge har kvalitetsprodukter og bidrar til 
havneutvikling og gjestehavner i hele Skandinavia.

Og mange fi ne reisemål?
– Da vil jeg trekke frem Hjørundfj orden som 

mange mener er Norges fl otteste fj ord. Der har 
vi Sæbø gjestehavn med turmuligheter opp til 

DER FJORD MØTER FJELL. Her fra Flåm. Foto: Visit Flåm
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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 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 
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, fi nner 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

FRITIDS  BÅTEN

Fakta om: 
KNBF Region 

Nordvest
Fylker: Møre og Romsdal

Ant. medlemmer: 4.300

Ant. medlemsforeninger: 41

Regionleder: Idar Arve 

Krumsvik, Brattvåg

de råeste fj elltoppene på Sunn-
mørsalpene. På den andre siden av 
fj orden er Urke gjestehavn med en 
koselig kafe på kaikanten. Andre 
turtips er Trandal og Øye, forteller 
regionsleder Idar Arve Krumsvik, og 
fortsetter:

 – Geirangerfj orden er selv-
følgelig også et mål for mange 
båtfolk, selv om det er en drøy tur 
helt inn. Der er det mange spen-
nende steder for båtfolket, som 
Valldal, Hellesylt og Geiranger. På 
Åndalsnes i Romsdalsfj orden skjer 
det også spennende saker som 
bygging av en spektakulær gondol-
bane opp til Romsdalseggen. Banen 
åpner i mai 2021. På Nordmøre er 
det også noen dype fj order som 
er verdt å avlegge et besøk, som 

Sunndalsfj orden, Tingvollfj orden og 
fj ordene mot grensa til Trøndelag, 
forteller han.

I sommersesongen er det mye 
båtturer som blir kombinert med 

fj ell- og sykkelturer. Det er ordnet 
mange fi ne turstier som starter 
i nærheten av gjestehavner. Et 
eksempel er Øye gjestehavn der en 
kan gå rett fra havnen og til toppen 
av Slogen – som er 1564 meter høy. 
På en del av øyene er det gratis 
sykkelutleie og en kan sykle rundt på 
«øyhopping».

Hva opptar regionstyret nå?
– Vi har nylig utplassert en 

ny KNBF fortøyningsbøye i natur-
havna på Hjerøya i Molde (posisjon 
62°43’,100N  007°09’373Ø). Dess-
uten har vi og sekretariatet jobbet 
med Molde kommune, som har ført 
til at de har kansellert kravene til 
eiendomsskatt som var sendt til alle 
småbåthavnene i den nye sammen-
slåtte storkommunen, forteller han.

BUD - like ved Hustadvika.

Medlemsrabatt 
fra HavneWeb og 

HavnaMi.

Se alle fordeler på knbf.no

HVERT ÅR arrangeres båtmesse i Ålesund - fl ytende og innendørs. IDAR ARVE KRUMSVIK ER region-
leder for KNBF region Nordvest.

Båtens Verden nr. 4-2021 65


