
FRITIDS  BÅTEN
Kampen for momskompensasjon 

TIL BÅTFOLKET
I 2019 strammet Lotteri- og Stift elsestilsynet inn forskrift en, fordi det kom kritikk om at midlene ikke ble 
brukt til formålsmessig. KNBF er derfor i en kontinuerlig prosess med Tilsynet for å få de til å forstå den 

urimelighet som båtforeninger nå er utsatt for gjennom forskrift sendringen. 

Lykkes vi ikke i dette, tar vi saken opp på 
Stortinget for en mer rettferdig fortolkning 
av gjeldende forskrift .  Man får dessverre 

ikke lenger momskompensasjon for allmennytte 
som åpen gjestehavn, åpen utsettingsrampe for 
småbåter, kameraovervåkning som benyttes av 
politiet, utrykningsplasser for Redningsselskapet, 
politibåt, brannbåt og ambulansebåt. Dette 
mener KNBF er fullstendig feil retning å gå.

Forskrift sendringen medførte blant annet at 
det ikke gis kompensasjon for virksomhet som 
«… dekker det som normalt anses for å være 
kostnad av privat karakter. Derfor gis det ikke 
kompensasjon til privatøkonomiske interesser 
eller virksomhet av privat karakter. Dermed skal 
heller ikke kostnader knyttet til å tilby båtplass 
til medlemmer i en båtforening gi grunnlag for 
kompensasjon. Kostnader forbundet med å eie og 
drift e en båt, herunder kostnader med båtplass, 
anses for å være av privatøkonomisk interesse og 

et behov av privat karakter. 
En båtforening som disponerer friareal, som 

ikke er åpent for allmennheten, skal ikke motta 
kompensasjon. En båtforening kan imidlertid 
motta kompensasjon for kostnader knyttet til den 
øvrige virksomheten i foreningen så lenge kravene 
i forskrift en er oppfylt. Tilsvarende skal en båtfore-
ning som legger til rette for aktivitet i sjøen ved at 
ikke-medlemmer også kan bruke området kunne 
søke kompensasjon for kostnader som ikke er 
knyttet til å tilby båtplasser til medlemmer.»

Denne betydelige innstrammingen for båtfo-
reningers del medførte at våre medlemsforeninger 
dessverre ikke fi kk noe momskompensasjon i 
2019. Med dette som utgangspunkt gikk Båtfor-
bundet over fra å benytte forenklet til dokumen-
tert søkemodell fra 2020. Dette resulterte i at vi 
fi kk 1,4 millioner i momskompensasjon for 2020.

Fortsatt kan man få momskompensasjon for 
kostnader knyttet til allmennyttige formål, som 

aktiviteter på og ved sjøen, bademuligheter, arran-
gement og festivaler, kurs, strandryddedag, vedli-
kehold av park/friområde/strand, drift skostnader 
til foreningshus (ikke vaktbu), drift skostnader 
av sanitæranlegg osv. Båtforbundet kan ta imot 
søknader frem til 20. juli. 

Vi oppfordrer derfor fl est mulig til å søke i 
2021. Dess fl ere båtforeninger som søker, dess 
lettere blir det for 
oss å kjempe for 
en mer rettferdig 
kompensasjons-
ordning.

Ha en fortsatt fi n 
båtsommer!

Endre Solvang
CFO

L E D E R
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Er det behov for
HØYHASTIGHETSBEVIS?

Båtforbundet er i prinsippet mer begeistret for holdningsskapende arbeid enn 
reguleringer. Men tidvis må vi innse at reguleringer kan være på sin plass.

Båtlivet har mange gleder, og fart kan være 
en av disse. Selv nyter jeg båt så vel i 
«slow motion» som i høy fart. To vidt 

forskjellige opplevelser.
Jeg er glad for at KNBF støttet opp om innfø-

ring av hastighetsbevis. Vi som liker å kjøre fort 
vet at «noe» skjer med båten når den passerer ca 
40 knop.

Ikke så rart, da den i høye hastigheter er mer i 
luft a enn i vannet. Med nyere konstruksjoner har vi 
fått såkalt «steppede» skrog som slipper luft  inn 
under båten. Dette gir bedre løft  og mindre frik-
sjon. Slik sett også besparende i forhold til driv-
stoff . Problemet er at noen av de nye konstruksjo-
nene kan bli direkte farlige i utrente hender. Dette 
har dessverre ført til enkelte dødsulykker.

Tidvis har jeg med meg passasjerer i høy 
hastighet. Alle undres over hvorledes båten foran-
drer karakter i høye hastigheter når den er mer 
«airborne» enn sjøfarende. Det skal ikke mye til 
før båten kan ta en uheldig vending. Desto fortere, 
desto farligere.

Båtforbundet er derfor glad for at Rednings-
selskapet med kyndige folk har påtatt seg ansvar 
for å utdanne båtførere til å beherske høye hastig-
heter. De har nå et godt utgangspunkt for slikt 
tilbud. Krav til høyhastighetsbevis over 50 knop 
er absolutt ikke urimelig, men fører med seg noen 
spørsmål.

– Det er ikke mange båter som går over 50 
knop, og noen er i grenseland avhengig av propell 
osv. Hvorledes skal man på fornuft ig måte defi -
nere at en båt er bevispliktig, og en annen ikke?

– KNBF misliker å sammenlikne båt med 
biltrafi kk. Båtliv er noe ganske annet. Men i dette 
tilfellet kan man spørre seg om båtens fartspo-
tensial skal være avgjørende, - eller faktisk kjørt 
hastighet, slik man er begrenset av med bil? 
Mange biler gjør i dag over 200 km/t, men dette 
regulerer ikke retten til å føre en biltype.

– Norge er et langstrakt land, hvorledes skal 

man kunne tilby kursing og godkjenning på lands-
basis?

– Hva skal til for å godkjennes som 
instruktør?

– Hvem skal kunne autorisere elever for bevis. 
Kanskje ikke riktig at dette gjøres av kursholder, og 
bør kanskje ikke ligge i private hender?

– Er båttype mer vesentlig enn selve fartspo-
tensialet? Båter oppfører seg svært forskjellig, 
også under 50 knop.

Båtforbundet innser at man til tider må 
vurdere pragmatisk, - et sted må man begynne. 
På dette grunnlag støtter vi opp om et høyhastig-
hetsbevis, og gleder oss over Redningsselskapets 
initiativ i sakens anledning. Det er tross alt en 
god start, og vil defi nitivt spare liv etter hvert 
som det blir fl er og fl er superraske båter.

Så blir det spennende å se hvorledes de 
regulerende myndigheter velger å defi nere 
tilbudet praktisk sett.

Kjør gjerne fort, men bruk hodet og hold 
god avstand til land, badende og de andre 
sjøfarere. Vi minner om den nye Havne- og 
Farvannslovens § 2 som stiller klare krav 
til aktsomhet i forhold til farvannsforhol-
dene, fartøyets størrelse og manøvre-
ringsevne. Egentlig burde denne para-
graf vært tilstrekkelig regulering!

Vi minner også om at den nye 
reguleringen på 5 knop fra 50 meters 
avstand til land og badende er et 
minimumskrav. Godt skjønn tilsier 
mangedobbel avstand.

Ha en fi n og gledelig sommer, under 
ansvar og aktsomhet!

Stig Hvide Smith
Generalsekretær
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Vi lever i spesielle tider, hvor koronaviruset 
har påvirket båtmarkedet – i gunstig 
retning. Økt omsetning og omløp i 

båtmarkedet gir fordeler for alle. Med på kjøpet 
følger et antall nyrekrutterte båtfolk som forhå-
pentligvis bidrar til at de gode sider ved markeds-
endringene vedvarer. Men med endringer som vi 
har sett, følger det kanskje også mindre gunstige 
fenomener. Som tittelen antyder, kan det være 
lettere for at man ender opp med å bli lurt (eller 
lure seg selv), når markedet er hett. Her skal vi se 
på noen få av de mange måtene det kan gå galt.

Når det «koker» i markedet vil kjøp gjennom-
føres raskere og med mindre «omrømingstid» enn 
ellers. Delvis fordi man som drømmende kjøper 
har et naturlig hastverk. Når det er rikelig med 
kjøpere og færre selgere, er det også «mange om 
beinet» for det som fi nnes av båter i markedet. 
Det setter et press på alle som ønsker å kjøpe. 
Hvis man også opplever konkurranse fra andre 
mulige kjøpere, risikerer man å ikke få kjøpt den 
aktuelle båten – da øker presset. 

Som oft est resulterer alt tidspress, uansett 
hva årsaken er, i at kjøperen trår feil. Undersø-
kelse eller besiktigelse av båten blir en øvelse i 
å bekreft e dens positive egenskaper, det kritiske 
blikk svikter, og feil eller symptomer blir oversett. 
På samme måte går det når en kjøpekontrakt 
settes opp – viktige ting glemmes, og betydningen 
av det som kommer med i kontrakten kan gå 
kjøperen «hus forbi». Som kjøper kan man altså 
lett lure seg selv. 

Men også selgeren kan trå feil ved kjapt gjen-
nomførte kjøp. Det er lett for at viktig informasjon 
blir glemt når begge parter er hastige og lystige, 
og dermed legger man fort grunnlaget for en 
fremtidig reklamasjon. Det smarteste en selger 
kan gjøre for å unngå denne fellen er å lage en 
liste over feil, symptomer og vedlikeholdsbehov, 
sørge for at kjøperen får den, og sørge for at den er 
med som en del av kontrakten.

For selgersiden er det også lurt å ta hensyn 
til at mange kjøpere har lite erfaring med båtkjøp. 
Overfor disse nytter det lite å gjøre rede for feil og 
symptomer, for de forstår oft e ikke hva det betyr. 
Dette er normalt kjøperens egen risiko, men man 
risikerer i disse tider å få lite gehør for det. Og i alle 
fall risikerer man å pådra seg krav og pågang og 
endog søksmål. Blant nye båtfolk er det en over-
raskende stor andel som er unormalt «prosessvil-
lige». Også dette fordi de har lite kunnskap, og 

derfor tror at de «står sterkt» uansett hva det 
gjelder.

Fra hvor vi sitter, ser vi at en del benytter de 
gode tidene til å bli kvitt problembåter på enkleste 
måte. Korona-årene 2020 og 2021 har vist oss 
overraskende mange tilfeller med vågal feilopp-
lysning og underopplysning. Enkelte har ikke skydd 
noe for å bli av med en båt som er usalgbar i et 
normalt marked.

I mange tilfeller er det tydelig at det er gjort 
en innsats på å bagatellisere symptomer eller 
bortforklare tegn til skader. Samtidig skrytes det 
uhemmet av alle båtens fantastiske egenskaper. 
Med en målrettet innsats på denne måten, distra-
heres kjøpers kritiske sans. Slik har en del selgere 
klart å få solgt alt for dårlige båter til alt for god 
pris til alt for lettroende kjøpere. Dessverre er 
det slik at ikke alle disse er mulig å «korrigere» 
i domstolene. Den eneste sikre måten å unngå 
slike feller på, er årvåkenhet og nøkternhet i kjøps-
forhandlingene og ikke minst et våkent øye når 
kontrakt skrives.

De gyldne tider er spesielt merkbare på 

forhandlersiden. Rapportene om leveringstid og 
«tomme lagre» er mange. Men det virker som at 
økt omsetning ikke fører til økt antall klagemål. 
Det er i alle fall en meget gledelig utvikling. 
Kanskje har forhandlersiden sett at hver rekla-
masjon, stor eller liten, kan føres rett på bunn-
linjen. Og tatt konsekvensene av det, ved å løse 
problemer mest mulig eff ektivt og uten den oft e 
ellers vanlige uthaling. 

Tilbake til spørsmålet i tittelen: Svaret er 
nok «ja». Men når du har lest denne artikkelen – 
gjerne to ganger – er du i alle fall bedre rustet til å 
unngå noen av fellene. Dermed tør vi å ønske lykke 
til med kjøp og salg sommeren 2021.

Husk at den beste bruktbåtkontrakten fi nnes 
på bit.ly/kjopekontrakt
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. 
KNBF-medlemmer får som kjent en hel times 
fullverdig gratis advokatbistand for alle spørsmål 
omkring kjøp og salg.

Lett å «bli lurt» i et hett marked?

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

• KNBF er meldt på den fl ytende båtmessen
• Båter i Sjøen, på Aker Brygge 2. – 5. september 

2021, og alle våre medlemmer og medlemsfor-
eninger er velkommen innom vår stand.

•  Vi vil minne om Strandryddeuka 11. 19. 
september i regi av Hold Norge Rent. Vi vil 
sende ut informasjon til alle våre medlemsfor-
eninger om å delta.

• Når det gjelder momskompensasjons-
ordningen, kan vi motta søknader frem til 20. 
juli, som er absolutt siste frist.

• Sekretariatet minner om at vi har inngått 
avtaler om medlemsfordeler med Ebersprächer 
Båtvarmere og Eco-Clean toalettrensemidler. 
For mer informasjon, se våre nettsider KNBF.
no/medlemsfordeler.

• For våre tilsluttede medlemsforeninger kan 
vi nå tilby fl otte nettsider. For detaljert infor-
masjon og priser, se våre nettsider KNBF.no 
medlemsfordeler – båtforeninger.

Vi møter stadig gode råd om hvordan vi skal 
forholde oss til naturen og samtidig nyte 
dens goder. Bærekraft ig naturforvaltning 

er det vi snakker om. 
Vi båtfolk vil gjerne gjøre de riktige tingene 

riktig slik at vi fortsatt kan nyte sjølivet og naturen 
også i fremtiden. På hjemmesida til KNBF under 
miljøhjørnet fi nner du nyttig  miljøinformasjon 
som kan være fi nt å ta med seg i vårt ønske om Et 
Bedre Båtliv På Naturens Premisser! 

Temaet i dag er bunnstoff . For det første er 
det viktig å gjøre skikkelige forberedelser. 
Godt forarbeid krever mindre bunnstoff  og mindre 
bunnstoff  gir mindre miljøforurensning. 
Det forskes stadig på metoder og stoff er som ikke 
virker skadelig på naturen og livet i havet. 
Vi vet for eksempel at små mengder kobber ikke 
nødvendigvis er skadelig for marint liv. Det er 
mengdene som er farlig. I båthavner er det derfor 
viktig å samle opp spylerester som fort fører 

til konsentrerte mengder og dermed skadelige 
konsentrasjoner. Enten ved å etablere en perma-
nent spyleplass med oppsamling, eller bruke en 
oppsamlingsduk!

  Vi blir stadig fl ere og fl ere som nyter båtlivets 
gleder. Vi ser også at miljøbelastningen er blitt 
for stor i enkelte områder. Vi bør ikke glemme hva 
som har hendt i vårt naboland. Fiskedød i Øster-
sjøen er en realitet, og derfor er det her iverksatt 
fl ere tiltak som blant annet forbud mot selvpole-
rende gift ige bunnstoff er. 

Nå opplever også vi i Norge fi skedød, både i 
Oslofj orden og i fj order på sør- og vestlandet. Det 
pekes på mange mulige årsaker som; tempera-
turøkning, minkende oksygeninnhold, fi skeopp-
drett, utslipp fra industri og landbruk, kloakk og 
bunnstoff  fra båter. Som nevnt, skjer det samme 
som ellers i naturen – konsentrasjon blir for høy og 
dermed skadelig.

Så hva blir fremtidens bunnstoff ?  Følg 
med i utviklingen, for det gjør vi i KNBF – kanskje 
kommer det en revolusjon som løser bunnstoff -
problemene. Inntil dette skjer, må vi gjøre så godt 
vi kan ved å bruke godkjent bunnstoff  og gjøre 
skikkelig arbeid. Det er tross alt biocider (kjemisk 
stoff  som dreper levende organismer) i bunn-
stoff et vi bruker i dag, så diskusjonen om bunn-
stoff et er ikke over. 

I mellomtiden kan vi kan gjøre andre ting. 
Det er nå fl ere og fl ere store båter med både 
toalett og til og med oppvaskmaskin. Her bruker 
vi kanskje ikke miljøvennlige vaskemidler, og som 
vi til og med slipper rett ut i sjøen. Det samme 
gjelder her; jo mer konsentrert og dess større 
mengder, jo mer skadelig. Så vårt råd er, hold deg 
oppdatert og bruk alltid miljøvennlige produkter. 

Grønt Båtliv i takt med naturen 
TEMA: BUNNSTOFF

M I L J Ø H J Ø R N E T
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K N B F  R E G I O N E N :  N O R D L A N D

Midnattssol og økende 
båtinteresse

I følge den siste Båtlivsundersøkelsen fra 2018 har 31 % av Norges befolkning 
egen båt, og i Nordland er prosentandelen 40 %. Hele 84 % bruker båten til 

fi sketurer, mens landssnittet ligger på 63 %.

KNBF region Nordland har 
totalt 5.100 medlemmer og 58 foren-
ingsmedlemmer. Regionen strekker 

seg gjennom hele Nordland fylke, og på dette 
strekket fi nner vi alt fra mindre bryggelag til større 
båtforeninger med et hundretalls båtplasser. Det er 
også fl ere gjestehavner og naturhavner i regionen, 
og i år ble blant annet Bodø kommune kåret til 
Årets båtkommune for sin innsats i å tilrettelegge 
for båtlivet, både for innbyggere og turister.

 – Båtlivet står sterkt her, og fl ere småsteder 
og gjestehavner bygger ut og tilrettelegger for 
båtfolket. Blant annet har vi i Tverlandet oppgra-
dert med nytt drivstoff anlegg som er åpent 24 
timer i døgnet, og mange kommer fra andre 
båthavner for å fylle opp tanken. Vi har også inves-
tert i en ny båtvogn og traktor som kan ta opp båter 
inntil 40 fot og maks 15 tonn, og her har vi vente-
lister. I fj or økte medlemsmassen med 20 % og så 
langt i år med 9 %, så båtlivet er i vekst også her, 

forteller Torleif Rendal fra Tverlandet Båtforening. 
Han er også verveleder for KNBF region Nordvest.

 – Den sterke båtinteressen har gjort at 
det fl ere steder er kamp om å få leie eller kjøpe 
båtplass i vår region. Her hos oss opplever vi også 
at folk fra Sørlandet ønsker å bestille leieplass, og 
vi har allerede fått booket inn leieplass på land 
vinteren 2022 fra en båt i Grimstad, forteller han.

Et annet eksempel er Sandnessjøen som 
har oppgradert havna i sør fra ei fj ære i 2015 til et 

MIDTNATTSSOL i hekksjøen etter Hurtigruten.
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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 

Nordland
Fylker: Nordland

Ant. medlemmer: 5.100

Ant. medlemsforeninger: 58

Regionleder: Jan Erik Johansen

unikt område for alle. I denne byen 
arrangeres også den årlige, store 
Båtmessa i mai måned. Også i Ørnes 
arrangeres det båtmesse. 

REISEMÅL
Nordland har fl ere uthavner og gjes-
tehavner å by på.

 – Noen eksempler og anbefa-
linger er Arnøy Brygge, Støtt Brygge, 

Bolga Brygge, Kjeringåy Brygge og 
Landego bare i nær omkrets til vår 
havn, forteller Rendal. Også Hjar-
tøyvågen er en lun naturhavn som 
kan anbefales, og Skogsholmen 
Gjestegård er åpen med nye drivere, 
fl ytebrygge, mat og overnatting og 
med fi ne turmuligheter.

Medlemsrabatt 
fra HavneWeb og 

HavnaMi.

Se alle fordeler på knbf.no

LOFOTEN ligger i region Nordland, og har en vill og vakker natur.

VAKRE STRENDER og urørt natur 
kjennetegner Nordland.

BODØ KOMMUNE ble kåret til Årets båtkommune i 2021, 
og har både gjestehavn og båtforening med havneplasser.
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Problem med tett båttoalett, 
slanger, rør og lukt?

Båtforbundet er opptatt av å bidra til et grønnere båtliv. Siden 2008 har KNBF hatt en egen Miljøkomite 
som har utarbeidet pedagogiske veiledere som «KNBF Miljøveileder», «Avfallsplan for båtforeninger», 

«Farlig avfall» og «På båttur i vår følsomme natur».

Våre 370 medlemsforeninger deltar i stran-
drydding og de holder god miljøorden i 
egne havner med egne miljøstasjoner for 

farlig avfall. Nå lanserer vi enda et miljøtiltak i 
samarbeid med For Fartøy på Farten AS, og deres 
grønne produkt, Eco Clean.

Eco Clean er et biologisk nedbrytbart rense-
produkt som fj erner forkalkninger i toaletter på 
båter på farten. Det fi nnes i to varianter:

• Flytende toalettrens 500 ml
• WC Block 
Begge produktene er 100 % miljøvennlige og 

kun basert på naturlige stoff er, primært sitrus-
produkter. Toalettrens kan kjøres intensivt på 
«tette» toaletter for å fj erne og åpne disse igjen 
eller forebyggende (les regelmessig) ved toalett-
besøk gjennom båtsesongen. Våre medlemmer 
får medlemsrabatt på begge produkter og fri 
frakt. Til sammen gir disse to fordelene en meget 
hyggelig og miljøvennlig medlemsfordel. Medlem-
mene kan enten kjøpe produktene enkeltvis eller i 
en medlemspakke bestående av 2 stk. toalettrens 
500 ml + 1 stk. WC Block. Eco Clean toalettrens 

og WC Block tilbys med medlemsrabatt til KNBFs 
medlemmer til følgende priser:

• Eco Clean toalettrens 500 ml kr. 379,- (veil. 
399,-) og fri frakt

• Eco Clean WC Block kr. 179,- (veil. kr. 199,-) 
og fri frakt

• Eco Clean sesongpakke 2 x 500 ml + 1 x WC 
Block kr. 900,- og fri frakt

Du fi nner mer informasjon og bestiller produktene 
på knbf.no/medlemsfordeler.

M E D L E M S F O R D E L E N

FRITIDSBÅTEN

SØLVI HJELMELAND, daglig leder av For Fartøy 
På Farten og Stig Hvide Smith med underskrevet 
kontrakt.
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