
For å ivareta og bedre båtfolkets interesser iverksetter 
Båtforbundet et kraftig målstyringsverktøy.

KRAFTIG MÅLSTYRING 
i KNBF

L E D E R

KNBF har det siste året vært gjennom 
omorganisering og opprydding, i 
tillegg til å utvikle viktige systemer 

for forbundets drift. Derfor føler sekretariatet 
at KNBF nå er klare for nye utfordringer og 
videre utvikling.

Vi ser behov for sterkere målstyring og 
har fått gjennomslag av Forbundsstyret for 
opprettelse av prosjekt «KNBF 2027» som 
målstyringsverktøy for videre utvikling av 
forbundet.

Gruppene skal ikke ha besluttende myn-
dighet ut over eventuelle gitte mandater, men 
innstille utvikling overfor Forbundsstyret, 
samt bidra til aktivitet. 

Prosjektet vil være dynamisk, slik at 
gruppene fortløpende opprettes og nedleg-
ges av Forbundsstyret etter innstilling fra 
sekretariatet.

Det er ikke meningen at gruppene skal 
overta for de eksisterende komiteene, men 
derimot virke støttende i forhold til disse og 
KNBFs videre utvikling.

«KNBF 2027» påvirker ikke dagens 
strategiplan, men er et prosjekt - og først og 
fremst et målstyringsverktøy fra sekreta-
riatet. Forhåpentligvis vil dette føre til fl ere 
og bedre defi nerte mål, og ikke minst et mer 
aktivt forbund. Dette skal bidra til å styrke 
vårt store frivillighetsapparat og motivere til 
innsats med klare mål.

Rammeverket for «KNBF 2027» er nå 
vedtatt, og det gleder sekretariatet å pre-
sentere konseptet, som fremmer satsning 
med tiltak innen tre virksomhetsområder; 
politikk/miljø, ideelt og inntektsstøttende 
virksomhet.

OMRÅDE POLITIKK
Grønt båtliv med miljøpolitisk arbeid som 
CO2, bunnsto� påvirkning, elbåtutvikling 
og grønt drivsto�  blir stadig viktigere for et 
båtliv etter naturens premisser. Her har vi 
allerede en svært oppegående komite, som nå 
vil få bedre støtte.

Båtfolket er politisk utsatt også innen 
andre viktige områder og den nye «Politisk 
gruppe» skal bli en kompetansepool for å 
styrke Båtforbundet til båtfolkets beste 
overfor politiske partier, Kystverket, 
Sjøfartsdirektoratet, myndigheter og 
Internasjonalt.

Et svært viktig område for fremtiden!

OMRÅDE IDEELL VIRKSOMHET:
• Dette området inneholder en rekke ideelle 

og viktige tiltak for KNBF. 
• Besiktigelsesmenn, for å styrke og 

gjenetablere ordningen, samt vurdere nye 
muligheter i samarbeid med Sikkerhets- og 
utdanningskomiteen

• Styringssystemer og etiske retningslinjer 
samt HMS skal styrke et stort forbund med 
46.000 medlemmer

•  IT utvikling, hvor målet er å oppdatere de 
tillitsvalgte innen bruk av IT-systemer, 
samt utvikle alle digitale muligheter

• Båtlivsundersøkelsen ønskes nå                 
gjennomført hver � erde år. Et viktig verk-
tøy til fremme av båtfolkets situasjon og 
interesser

• Forsterke medlemsservice

OMRÅDE DRIFT OG INNTEKT - 
SATSER PÅ VERVING OG 
AKTIVITETER:
• Tredje sektor omhandler virksomhet med 

økonomisk bidrag til organisasjonens drift, 
hvor gruppene skal jobbe med:

• Aktivt og forbedret vervearbeide
• Vurdere praktisk prøve for båtførerbevis
• Innføre en Nasjonal Maritim Sikkerhetsdag 

på landbasis etter suksessen fra Trøndelag
• Videreutvikle forsikringssamarbeidet 

Norske Sjø / Tryg Forsikring, båtfolkets 
egen forsikringsordning

• Vurdere rimelig «juniorbåt», eller KNBF-
jolle for å engasjere unge i båtlivet

• Jobbe aktivt mot Lotteri- og 
Stiftelsestilsynet for mer rettferdig moms-
kompensasjonsordning for båtforeningene

• Videreutvikle våre medlemsfordeler

«KNBF 2027» blir et 5 årig utviklings-
program for et aktivt forbund 
hvor vi i større grad tilretteleg-
ger for den viktige frivillige 
aktiviteten.

Sekretariatet har 
ansatt en egen prosjekt-
assistent for å bistå 
og støtte gruppene i                  
«KNBF 2027». Vi skal 
se resultater, også på 
kort sikt.

Med vennlig hilsen
Stig Hvide Smith, 
generalsekretær

FRITIDS BÅTEN

«Politisk gruppe» skal bli 
en kompetansepool for å 
styrke Båtforbundet til 

båtfolkets beste

“
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KNBF har inngått avtale om 

NYTT MEDLEMSSYSTEM
KNBF har nå inngått avtale med 
Havneweb om nytt medlems-
system for våre 45.000 medlemmer.

Havneweb og Ivar Svanevik er valgt 
som nytt medlemssystemleverandør i 
KNBF. Kontrakten ble inngått etter en 

anbudsrunde med fl ere tilbydere og av en egen 
evalueringsgruppe i sekretariatet.

– Vi er svært fornøyde med valg av nytt 
medlemssystem og rigger oss nå mot fremti-
den, med et mer fl eksibelt og moderne system 
– virkelig noe å bygge videre på, sier Stig Hvide 
Smith, generalsekretær i KNBF.

Arbeidet med å utvikle og tilpasse med-
lemssystemet har allerede startet, og etter 
planen skal systemet være oppe og gå fra 
1.1.2022.

Det nye systemet vil forenkle medlemsopp-
datering hos alle våre tilsluttede båtforeninger, 

og vil bli mye mer e� ektivt og arbeidsbespa-
rende for alle parter. Det nye systemet vil også 
kommunisere med KNBFs regnskapssystem.

Hver enkelt medlemsforening vil få et 
medlemsregister for sin båtforening. Dette 
registret er alltid oppdatert mot KNBFs 
administrasjonssider.

I tillegg til medlemsregister, inngår det i 
avtalen at de båtforeningene som ønsker det, 
også kan få tilgang til:

•  Ventelister
•  «Min side» for alle brukerne
•  «Nytt fra Havna»
•  «Nytt fra KNBF» 
•  Egen Web-side 
•  Kommunikasjon, mot medlemmene, på 

epost og SMS  (kostnad for SMS-bruk) 

– For de båtforeninger som har andre styrings-
systemer for sin havn, vil det bli mulighet for å 

importere data på Havnewebsiden, via maler 
som vi tilbyr. Medlemsregisteret vil da alltid 
være oppdatert overfor KNBFs register, forkla-
rer Svanevik. 

De foreningene som ønsker mer informa-
sjon, kan ta direkte kontakt på email til 
ivar@havneweb.no eller på mobil 909 10 135.

– Jeg ser frem mot et konstruktivt og frukt-
bart samarbeide, som for øvrig allerede er godt 
i gang, sier Ivar Svanevik. 

Havneweb-systemet har utviklet et 
styringsverktøy for båtforeninger og har p.t. 
165 båthavner med over 65 000 brukere i sitt 
system. Havneweb har også laget en ny gjest-
havnmodul i 2021, som er utviklet i samarbeid 
med Arendal Gjestehavn.

KNBF tilbyr også andre syste-
mer som medlemsfordeler til våre 
båtforeninger. Les mer på våre nettsider: knbf.
no/medlemsfordeler/forbåtforeningen.

N Y H ET

IVAR SVANEVIK lager Havneweb for båtforeninger og marinaer.
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Hva må til for å 
HEVE KJØPET?

VANLIGE PRIVATE KJØP
For handel mellom private bestemmer kjøpslo-
ven at et kjøp kan heves dersom det foreligger 
mangel som utgjør et vesentlig kontraktsbrudd. 
Loven gir ingen videre veiledning, men det er 
via rettspraksis trukket opp en del generelle 
prinsipper som er til veiledning når man skal 
ta stilling til om det foreligger hevningsrett. 
Eksempelvis er det vanskelig å få heve kjøpet 
hvis et prisavslag kan «rette opp i saken». Hvis 
prisavslag kan både kompensere feilens (nega-
tive) verdi og være en adekvat reaksjon mot 
kontraktsbruddet også ellers, er det prisavslag 
som skal velges. I slike tilfeller blir hevning 
av kjøpet en for vidtrekkende sanksjon. Dette 
betyr at hvis feilen kan repareres, vil det som 
regel være prisavslag som er rette sanksjon.

Hvis mangelen gjør at kjøpet er forfeilet, 
dvs. at mangelen gjør kjøpet hensiktsløst 
eller til ingen nytte for kjøperen, stiller det 
seg annerledes. Hvis selgeren er tilstrekkelig 

å bebreide, f.eks. ved tilbakeholdte eller 
uriktige opplysninger, kan det også tale i ret-
ning av heving av kjøpet. Hevning kan også 
bli resultatet når konsekvensen av mangelen, 
også når den er rettet, gir en verdireduksjon på 
båten som er av en viss størrelse. Hvis retting 
kompensert ved prisavslag vil resultere i en 
restskade som ikke kan rettes, vil det altså 
lettere kunne gi hevningsrett.

EGEN REKLAMASJONSFRIST
For hevning av private kjøp er det en egen 
sekundær reklamasjonsfrist. Det holder ikke 
å ha reklamert ordinært «innen rimelig tid». 
Man må også erklære hevning av kjøpet innen 
rimelig tid etter at man oppdaget eller burde ha 
oppdaget det forhold som berettiger hevning. 
Ved hevning av kjøpet må kjøper oppbevare og 
ivareta båten inntil tilbakelevering gjennomfø-
res. Blir det en tvist, kan dette ta lang tid. Dette 
må tas i betraktning når man velger strategi.

FORBRUKERKJØP
I forbrukerkjøp (ny båt fra forhandler eller 
bruktbåt kjøpt via megler) gjelder i utgangs-
punktet de samme prinsipper. Men her er 
hovedvilkåret for heving av kjøp at det forelig-
ger mangel som ikke er «uvesentlig». Det 
betyr at det skal være lettere å vinne frem med 
hevningskrav når det er forbrukerkjøpsloven 
som gjelder. 

Begrepet «uvesentlig» er like uhåndgripe-
lig som «vesentlig» og derfor er vurderingen 
ikke nevneverdig lettere enn i ordinære kjøp. 
De viktigste momenter i vurderingen er om 
avviket fra kontraktsmessig leveranse er 
beskjedent, og dernest den reelle betydning for 
verdi og brukelighet.

Det kan nevnes som eksempel at en slag-
side på 8-12 cm. på en ny 42-fots cabincruiser, 
ikke ga hevningsrett (høyesterettsdom fra 
2007). Motsatt ga det hevningsrett når en 
importbil solgt som «ny» hadde vært kortvarig 

Heving av kjøp er den mest vidtrekkende konsekvens av at det foreligger mangel. Når kjøpet heves skal 
selger ha tilbake båten, og kjøper skal ha tilbake sine penger. Det ligger i sakens natur at det å heve et kjøp 

forutsetter at mangelen er tilstrekkelig alvorlig.

B ÅTJ U S S
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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

N Y T T  F R A  S E K R ETA R I AT ET

• Endre Solvang er ansatt i et ettårig 
engasjement som CFO fra 1.9.21 til 
1.9.22. Endre vil ha ansvar for øko-
nomi, budsjett, regnskap, analyse og 
momskompensasjonsordningen.

• Peter Schöberl er ansatt som kontor-
medarbeider innen medlemsservice, 
fakturering, rapportering, og som 
prosjektassistent i forhold til det nye 
prosjektet KNBF 2027. Stillingen er på 
60%.

• Heidi Nesttun Sunde er fra 1.7. gått over 
til å jobbe med kommunikasjonsoppgaver 
i en 50% prosjektstilling, som omfatter 
produksjon av sto�  til ulike kanaler, pres-
semeldinger, markedsføring, messeansvar 
og øvrige markedsføringsoppgaver.

• Leif Jørgen Klavenes, leder i Kristiansand 
Motorbåtklubb er valgt som regionleder i 
Region Sør. I tillegg har han foreløpig med 
seg Per Skalleberg i det nye regionstyret.

• På Forbundsstyremøte 2/21 ble mål-
styringsverktøyet KNBF 2027 vedtatt. 
Dette er et satsingsprosjekt med tre 
hovedgrupper: Ideelt, politisk – miljø/

grønt båtliv og båtpolitikk, samt inntekt. 
Det opprettes arbeidsgrupper under hvert 
punkt. (Se egen artikkel)

•  Den 15.6 var det formell innvielse av KNBFs 
nye kontorlokaler i Frydenbergveien 46c 
på Løren i Oslo. På grunn av pandemien 
ble innvielsen utsatt ett år, og da kun 
med president Jan-Inge Kleppevik og 
fi nansleder Birger Schjølberg, i tillegg til 
tidligere generalsekretær Jan H. Syvertsen 
og sekretariatet til stede. Dokumenter og 
overtagelsesprotokoll ble gjennomgått og 
signert. 

•  Jørg-Eyolf Fagerhaug (Region Vest) er opp-
nevnt som leder av Ordenskollegiet. Oddleif 
Torsvik, samt Nils Jacob Mortensen er valgt 
som medlemmer. 

•  Arrangementet Nasjonal Maritim 
Sikkerhetsdag vil bli arrangert i alle våre 7 
regioner i 2022.

•  63 medlemsforeninger, i tillegg til KNBF 
sentralt, har søkt momskompensasjonen for 
2021. Søknadssum er på 2,3 millioner før 
avkortning.

registrert i utlandet før den ble innført til 
Norge.

OPPSUMMERING
Hvorvidt man har rett til å heve kjøpet, forut-
setter en forholdsvis grundig vurdering. Tar 
man feil, får det gjerne ugunstige konsekvenser 
– en vanskeligere tvist, og når man i stedet 
avspises med et prisavslag, kan det bli et dyrt 
sådant. Lurer du på om du kan heve kjøpet, er 
det derfor viktig at du rådfører deg med «noen 
som har greie på det».

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 spørs-
mål omkring kjøp og salg.

Visste du at:
• Alle medlemmer i båtforeninger som har kol-

lektivt medlemskap i KNBF har de samme 
medlemsfordelene som våre personlige 
medlemmer.

•  Du kan tegne forsikring i Norske Sjø/Tryg til 
gunstig pris, og du kan også samle alle dine 
forsikringer i Tryg og få enda større rabatter.

• Du kan få opptil en times gratis juridisk 
rådgivning hos Båtadvokaten.

•  3 nummer av Båtens Verden gratis i din 
postkasse (mars, mai og september).

•  Rabatter på forskjellige produkter og 
tjenester.

•  Besiktigelse av båt.
• Du kan lese om alle medlemsfordelene 

du har på våre nettsider under knbf.no/
medlemsfordeler.

• Vi jobber også aktivt med å ska� e enda fl ere 
og gunstige medlemsfordeler.

• Hvis du vil få oppgitt ditt personlige KNBF-
medlemsnummer, send oss en mail: post@
knbf.no eller ring oss på 2235 6800, Tastevalg 
4.

MEDLEMSFORDELER TIL ALLE KOLLEKTIVE MEDLEMMER

M E D L E M S FO R D E L E N
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KNBF region Trøndelag har 4 849 med-
lemmer og 44 medlemsforeninger. I 
følge den nyeste Båtlivsundersøkelsen 

fra 2018 har 31 % av Norges befolkning egen 
båt, og for Nord-Trøndelag er prosentandelen 
hele 35 % og Sør-Trøndelag 30 %. Trøndelag 
ligger også i toppen hva gjelder andel båthus-
holdninger med to eller fl ere båter. 54 % av de 
husholdningene med båt i Nord-Trøndelag, 
har to eller fl ere båter.

– Båtlivet i regionen er aktivt, og økende 
som ellers i landet med en lang, kronglete 
kystlinje med til dels krevende havstykker 
å krysse. Men det er gode muligheter til å gå 
innaskjærs, og det er sjeldent langt til neste 
gjestehavn med gode fasiliteter, enten man 
går inne i Trondheims� orden eller ute langs 
kysten, forteller styremedlem i regionen, Stig 
Bjørnstad.

– I Trondheim er området Grilstad 
Marina fremdeles under utbygging. Her 
har regionens største medlemsforening, 

Trondheim Båtforening sine lokaler, og her er 
en av landets fl otteste båthavner fremdeles 
under utvikling med et potensiale til å bygge 
ut enda fl ere båtplasser. Her planlegges også 
et nytt serviceanlegg for fritidsbåter som 
forhåpentligvis blir ferdig innen 2022.

SIKKERHETSDAGEN
Stig Bjørnstad er også en av initiativtakerne 
bak Sikkerhetsdagen, som ble arrangert for 
første gang i Trondheim i 2019 med et stort 
antall publikum. Programmet var omfat-
tende med alle nødetater til stede, en rekke 
organisasjoner deltok med stand, og området 
og havnebassenget rundt Grilstad Marina ble 
brukt til både øvelse med Sea King-helikopter 
og redningsskøyta, for å nevne noe. I år måtte 
arrangementet avlyses på grunn av korona-
situasjonen, men det planlegges for en ny 
sikkerhetsdag den 22. mai i 2022.

GJESTEHAVNER I 
HELE FJORDEN
Trondheims� orden er regionens lengste � ord, 
og måler vi fra Hitra til Steinkjer har den en 
lengde på 69 nautiske mil. – I den ytre led 
så har vi mange, både nedlagte og operative 
fi skevær. Her nevnes: Titran, Sula, Bogø, 
Mausundvær, Sørburøy og Halten, alle disse 
ligger i Frøya kommune. Det er mye tung 
historikk knyttet til mange av disse plassene, 
eks. Titranulykka. I den midtre led starter vi i 
Kvenvær på Hitra med alle fasiliteter, videre 
til Hopsjøen et historisk handelssted som er 
sommeråpent og videre til Knarrlagsund, også 
med alle fasiliteter. Kvenvær og Knarrlagsund 
har bunkring og restaurant. Indre led fra 
Kristiansund blir å følge hovedleden fram til 
Hestvika på Hitra som er et naturlig stopp 
enten man skal inn Trondheims� orden eller 
videre nordover. Hestvika har også bunkring 
samt restaurant.

K N B F  R E G I O N :  T R Ø N D E L AG

Rikt mangfold i 
TRØNDELAG

KNBFs region i Trøndelag representerer et aktivt båtliv med en lang kystlinje med til 
dels krevende havstykker å krysse – og med fi ne havner og trygge leder innaskjærs

I TRONDHEIM YRER DET AV BÅTLIV. Trondheim Båtforening har både båtplasser her, og på sitt nye, supermoderne anlegg på Grilstad.
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Bare Trondheims� orden 
huser 53 båtforeninger, fl ere 
med egen gjestehavn. En 
oversikt fi nner du i boken 
«Trondheims� orden – � ordnære 
turopplevelser i båt og bil», 
som kan ska� es fra Trondheim 
Båtforening for en rimelig penge. 
– Lær � orden å kjenne, da får du 
en større opplevelse. Se litt ned-
over og utstyr deg med et ekstra 
øye i form av ekkolodd. Da vil en 
oppdage en ny verden.

STOR ETTERSPØRSEL
KNBF region Trøndelag har et 
styre bestående av seks personer 
som jobber for medlemmene og 
båtlivets beste. – Vi er opptatt av 
å pleie og ivareta eksisterende 
medlemsforeninger. Her pågår 
et arbeid hvor foreningene 

kontaktes pr telefon fra en av 
medlemmene i regionstyret for 
å få vite litt om hva de er opptatt 
av, om det er noe KNBF kan bidra 
med, samt minne om alle KNBF 
sine tilbud og fordeler. Dette 
initiativet er blitt godt mottatt og 
vil fortsette utover høsten, fortel-
ler Bjørnstad, og fortsetter:

– Også i vår region er det 
registrert en stor etterspørsel 
etter båtplasser det siste året, og 
en del båtforeninger har derfor 
ikke plasser å tilby. En annen 
utfordring er tilgang på opplags-
plasser. Flere områder er gått tapt 
og det er vanskelig å ska� e nye.

– Mangfoldet i det 
Trønderske båtlivet fi kk virkelig 
vist seg frem på beste måte når 
Sommerskuta Statsråd Lehmkuhl 
passerte Hitra og Trondheimleia 
mot Kyrksæterøra. Det skal ikke 
påstås at det var rekord i antall 
fritidsbåter som «eskorterte» 
Sommerskuta, men det må i 
alle fall være svært nært en slik 
rekord og et meget fl ott syn i den 
fl otte sommer-ettermiddags 
kveldssolen, avrunder Bjørnstad.

REGION 
TRØNDELAG

Fylker: Trøndelag
Ant. medlemmer: 4 849

Ant. medlemsforeninger: 44
Regionleder: Geir Giæver

DET FINNES MANGE, men små båtforeninger i 
regionen. Her fra Børøysund Marina.

TRONDHEIMSREGIONEN har mange små kystperler for båtfolket, med restaurant og overnatting.

FISKE står sterkt i regionen - også oppdrettsanlegg.

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
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