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Webinar
Teams med Friluftsrådene og kommunene

Agenda for møtet
1. Opplegget, målsetting og fremdrift
2. Bakgrunn om plast og båtvrak
3. Regler for eierløse båter
4. Prosjekt båtvrak 2022
5. Kart og registreringsmuligheter (renthav.no og rydde.no).
6. Komme i gang



Opplegg

Partene i prosjektet
Disse er med:
Norges Fjellstyresamband 
EcoFiber RecyclingAS, 
Kambo Marina AS, Viking 
Gjenvinning, Norscan 
Partners AS

1000 båtvrak skal 
fjernes

Faglig grunnlag
Plast og forurensning
Båtvrak
Mikroplast i sårbar natur

Rapportering og 
statistikk

Lover og regler for 
forurensning og eierløse 
båter

Friluftsrådene og 
kommune



● 1 million fritidsbåter, 5-10 000 nye 
hvert år

● Alle mulige kjemikalier og 
materialer

● Fartøyet blir farlig avfall når det 
kommer på land (eller synker)

● Oppløses til mikro- og nanoplast
● Dyr avfallshåndtering
● Ofte ukjente eiere og ikke et norsk

båtregister
● Båter blir liggende igjen eller senket

Problemet – plast og båtvrak





Båtvrak og maling henger sammen og gir mikroplast



800 000 kg båtvrak fra Oslofjorden på 1 år



Mål

Mål (for å redusere plastens 
ødeleggende virkning på miljøet):

1000 båtvrak i 2022
Eierløse vrak

Vrak med kjent eier

(ca 2000 tonn plast)



Når skjer det – oppstart mars/april 2022

Informasjon til 
Friluftsrådene og til 

kommunene

Prosjektet vil informere 
med rettet info til båteiere

Renthav.no

Ryddenorge.no

Innmelding direkte til 
Kambo

Viking
EcoFiber

Varsel om fjerning av vrak

Eierløse båtvrak og vrak 
med kjent eier hentes 

med lekter eller lastebil

Innhenting langs hele 
Norges kyst og i resten av 

landet også.

Båtvrak hentes både ved 
saltvann og ferskvann

Båtvrak destrueres og 
plastforsøplingsfaren fra 

båtvrak reduseres 
betydelig

Kunnskapsdeling Informasjon Kartlegging Innhenting
Transport

Destruksjon
Gjenvinning

April - mai Mai --> Mai -->
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N
as

jo
n

al
 k

oo
rd

in
er

in
g

 
(S

ve
in

ar
 K

ild
al

/N
or

sc
an

)

Kambo Marina AS –
Oslofjorden – Innlandet, Viken og Vestfold, 

Telemark

Viking Gjenvinning AS –
Agder, SogF, Møre og Romsd, Tr.lag, Nordl, 

Troms og Finnmark

Eco-Fiber AS –
Rogaland, Sunnhordland, Agder

Pilotprosjekt fjellstyrer, 
Øyer, Lesja og Røyrvik – Norges 

Fjellstyresamband

Statsforvalteren Miljødirektoratet Marfo

Sjøfartsdirektoratet Kommunene Kystverket

Friluftsrådene Havner SNO

Nasjonalparker KNBF Norboat



Regler Eierløse vrak



Båtmarkedet er på 1 mill båter, 8 – 10 000 nye selges hvert år840 000 – 1 000 000 småbåter i Norge i dag

94% av alle båter er mindre enn 34 ft 6%

0 ft 50 ft34 ft

85% av alle båter er laget i glassfiber. 15%

Vekt 6500 kg

Småbåter u 15 ft

53 kg 500 kg 3500 kg

Båter u/kabin Båter m/kabin Seilbåter

Tre, stål, Alu, betong

40 000300 000 310 000 190 000

Småbåter u 15 ft Båter u/kabin Båter m/kabin Seilbåter

Tallgrunnlag bygger på Mepexrapport til Miljødirektoratet. KNBF opplyser at antall båter trolig er for høyt basert på Båtlivsundersøkelsen 2012. Videre har det fra
båtbransje og myndigheter vært mye usikkerhet om antall båter i Norge fra 1948 frem til dd.  

Antall båter

Vekt per båt

Materiale

Lengde



Hva er en båt?

● Hva er en båt? Det heter fartøy:

● Felles betegnelse på «alt som 

flyter». Sjøfartsdirektoratet deler 

fartøy inn i fem ulike grupper: 
1. Passasjerskip, 

2. lasteskip, 

3. fiskefartøy, 

4. flyttbare innretninger og

5. fritidsfartøy

https://www.sdir.no/fritidsbat/

Fritidsbåter er båter som ikke benyttes i 

næringsvirksomhet, og som er kortere enn 

24 meter. Fritidsfartøy benyttes typisk til 

rekreasjon og som hobbyvirksomhet for 

privatpersoner og deres familier. Blant disse 

er både seil- og motorbåter, kajakker og 

vannscootere. Fritidsbåter som er over 24 

meter lange, faller inn under regelverket for 

lasteskip.

https://www.sdir.no/fritidsbat/


Reguleringer, direktorater og etater på området (i alle fall noen)

Statlig nivå
o Forurensningsloven
o Skipsgjenvinnings-

forordningen
o Over 500 tonn
o Hugging av store 

skip
o Hindre beaching
o Gjelder i EU

o Forskrift for kasserte 
fritidsbåter
o Opp til 49 ft/15 m
o Kommunene 

mottaksplikt inntil 
15 ft

o Profesjonelle 
mottak for alle 
fritidsbåter

Kommunene
o Forurensningsloven 

(MDIR, Statsforv., 
Kystverket og 
kommunene)

o Hittegodsloven 
(politiet)

o Havne og 
farvannsloven 
(Kystverket og 
kommunene), 

o Naturmangfoldsloven 
(bl a MDIR, 
kommunene)

o Vrakloven (Politiet)
o Friluftsloven 

(kommunene)

Kystverket
o Forurensningsmyndig

het til sjøs iht. F-loven 
§43-3.

o Havne og 
farvannsloven

o Kystverket har ansvar 
for akutt forurensning

o Database:
o Skipsvrak som har 

sunket etter 1914 
og som er større 
enn 100 brutto 
registertonn

o Nå (2021) 
registreres vrak 
over 15 meter.



Nasjonalt obligatorisk register over båter finnes ikke

● Båtregistrering i Norge
○ Lensmennene fikk i oppdrag 

å registrere båter etter 2. 
verdenskrig, dette ble til slutt 
bare rot....

○ Småbåtregister overført fra 
Tollvesenet og overtatt av 
Redningsselskapet i 2005

○ Registrering i RS er frivillig
○ Opplysninger fra RS sitt 

register gis normalt ikke ut til 
andre.

○ Det er ingen nasjonal oversikt 
over alle båter i Norge

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Registreringsnummer_for_fart%C3%B8y

Lokal registrert båt i Tana

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Registreringsnummer_for_fart%C3%B8y


Dette kan kommunen enkelt gjøre:



Forurensingsloven – kommunen har makta

§7 Plikt til å unngå forurensing

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det 

er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.

§ 28 Forbud mot forsøpling

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke 

skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding

Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid 

med § 28, skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige 

utgifter som noen har hatt til fjerning eller opprydding. 

https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/%C2%A78
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/%C2%A711
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/%C2%A728


To krav må tilfredsstilles for (eierløse) båtvrak

1. Er et båtvrak avfall og kan tilfredsstille §27?
Båten må være avfall dersom F-loven skal få anvendelse. Kommunen må vurdere om båten tilfredsstiller ordlyden i §7 «Med avfall menes 
løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har til hensikt å kassere eller er forpliktet til å kassere». Som oftest er dette åpenbart, men 
det kan være tvilstilfeller hvor en eier kan mene at båten ligger i opplag i påvente av at den ‘skal fikses’. 

2. Vil båtvrak være en forurensning og (tilfredsstille §§7 og 28?
Båtvraket må videre tilfredsstille §7 og/eller §28 om forurensing. Alle moderne fritidsbåter er mulige forurensningskilder med stort innhold av 
plast og kjemikalier som gradvis løser seg opp og er til «skade eller ulempe for miljøet». Mikroplast er definert som en forurensning, jfr. 
Miljødirektoratet. I tillegg er båtvrak skjemmende, som også er et kriterium i §28.
Tidligere har kommunene reagert når det har vært akutt forurensning av oljer, drivstoff og andre plutselige hendelser. Kommunene har hjemmel til 
også å vurdere annen forurensning enn det akutte og mikroplast er opplagt å regne som forurensning. 
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/avfall/avfallstyper/mikroplast/

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/avfall/avfallstyper/mikroplast/


Oppsummert regelverk

Regulering Myndighet §§ for fjerning av båtvrak Brukes på eierløs båt 

Forurensningsloven Kommune $28 og §37 Ja, når båten er vrak 

Skipsgjenvinnings-
forordningen 

Statsforvalter og MDIR Hele forskriften Nei 

Forskrift for kasserte 
fritidsbåter 

MDIR Hele forskriften Nei 

Hittegodsloven 
 

Politiet §7 Ja 

Havne og farvannsloven  Kystverket og 
kommune 

Båtvrak i led og på havner, 
§§17-19 

Ja 

Naturmangfoldsloven 
 

Kommune Båtvrak som er til skade på 
naturmangfoldet, §6. 

Ja 

Vrakloven 
 

Politiet Hele loven, spesielt §1 og §6 Ja, men er ikke ofte 
brukt 

Friluftsloven 
 

Kommune §§7 og 11. Ja 

Småbåtloven Politiet Nei Nei 

 

Kommunene 
o Hittegodsloven (politiet) 
o Havne og farvannsloven 

(Kystverket og kommunene),  
o Forurensningsloven (MDIR, 

Statsforv., Kystverket og 
kommunene) 

o Naturmangfoldsloven (bl a MDIR, 
kommunene) 

o Vrakloven (Politiet) 
o Friluftsloven (kommunene) 





Hugging på kai, strand, 
opplagsplass osv er ikke lov

Det er viktig at alle båter hugges 
forsvarlig. 

Kommunene er myndighet for 
lokal forurensing

BEACHING



Båtvrak 2022



Levering for destruksjon og gjenvinning

Båtvrak kan leveres to steder:
● Båtgjenvinnerne (Viking, Kambo, Eco-Fiber) henter båtvrak 

gratis 
● Kommunene og andre godkjente anlegg tar i mot.

Alle anlegg er oppført i www.sortere.no

Kommunale mottak
Båter uten motor under 15ft

Kommunal plikt til å ta i mot gratis når båten (<15 ft) 
leveres til gjenvinningsstasjonen

Bekrefter vrakpant
Henter ikke gratis

Profesjonelle gjenvinnere
Båter med motor
Båter uten motor

Alle båter opp til 49 ft/15 m

Plikt til å ta imot gratis opp til 3000 kg
Tar imot opp til 49 ft/15 m

Bekrefter vrakpant
Kambo, Eco-fiber og Viking henter gratis i prosjektet 

http://www.sortere.no/


Mottak av vrak – krav som stilles

● Gjelder fritidsbåter som skal kasseres

● Gratis henting på avtalte henteplasser

● Alle båter under 3000 kg (egenvekt) kan leveres gratis

● Både båter med motor og uten motor kan leveres, både innenbords og 

påhengsmotor kan leveres

● Motor trenger ikke vært tømt for drivstoff og olje

● Alle båttyper kan leveres, dvs trebåter, plastbåter, kompositt, stål, alu, 

betong

● Både seilbåter og motorbåter kan leveres

● Kano, kajakk, brett osv. kan også leveres

● Garn, nøter og annet plastavfall fra fjellet

Eier må være kjent eller 
kommunen/grunneier/forening/ 
fjellstyre bekrefter at båten skal 

hentes og destrueres

Båteiere kan få 1000 kroner i 
vrakpant. 

Båteier må selv søke 
Miljødirektoratet om vrakpanten 

etter at båten er hentet



Hvem 
betaler?

1. Staten v/ordningen for kasserte 

fritidsbåter for selve destruksjonen

(dersom det er innafor 

fritidsbåtdefinisjonene)

2. Handelens Miljøfond (for å gjøre 

inntransporten gratis)

3. Kommunene må dekke 

hevingskostnader hvis kommunen er 

Svarte-Per for eierløse vrak 

4. Eierne av vraket (hvis båten er større enn 

det staten dekker eller er sunket)



Kart og 
registrerings
muligheter



Samarbeidspartnere i dette prosjektet

https://www.kambomarina.no/ https://www.viking-gjenvinning.no/

https://www.ecofiber.no/

https://www.fjellstyrene.no/

https://www.kambomarina.no/
https://www.viking-gjenvinning.no/
https://www.ecofiber.no/
https://www.fjellstyrene.no/


Registrere båtvrak www.ryddenorge.no
Alle kan registrere på rydde.no - over hele Norge.

http://www.rydde.no/


En stor database opprettes  www.renthav.no

Hvordan hente ut innlagt informasjon slik at båter og plastavfall kan fraktes ut?

http://www.renthav.no/


Komme i 
gang

1. Kommunal myndighet – hvem?

2. Kontakt med båtgjenvinnere?

3. Hva kan Skjærgårdstjenesten gjøre i ditt 

område?

4. Informasjon til hytteeiere, båteiere, 

marinaer osv

5. Samarbeid

Sett i gang samarbeidsprosjekter om 

kartlegging av vrak (Nesodden-metoden)

6. Kommunikasjon

Opprydding av vrak er en gladsak – også 

for ordførere og avisene – bruk dette aktivt



Lykke til J

Spørsmål?


