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Båter i tall

Nye forskrifter og plikter

Penger fra staten – til hvem for hva



840 000 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.  



Materialgjenvinning i størst mulig grad

Materialgjenvinning
Til f eks betong. Gjør betongen lettere og sterkere.

Kjemisk oppløsning 
Testet. Men trolig for komplisert og kostbart i 

forhold til råvareverdien.

Forbrenning
Mepex mener forbrenning er enklest og tryggest 

over 1450 gr C. 

Kan blandes inn med grovavfall til forbrenning 
dersom tillatelsen tillater dette.



Mye mer enn glassfiber



30% 30%

20% 20%



Endelig i startgropen etter 40 år med ’prating’

• Vurderinger siden 1970
• Norsk Gjenvinning og Norboat jobbet svært lenge med 

ulike ideer, utredninger, samarbeid, oppkjøp, posisjoner. 

• Avfall Norge, NG, Norboat, Redningsselskapet, Eco-fiber 
og repr fra Oslo og Bergen kommuner etablerte prosjekt 
for å få fart

• Småbåtregister, vrakpant og frykt for skatt på båter

• Fra 2017 rammeverk på plass
• Finansiert over statsbudsjettet

• Forskrifter innført

• Det er nå båtinnsamling virkelig kan starte

Rapport fra 1992 av Norboat/Erik Amble



Statsfinansiering og nye forskrifter
(Forurensingsloven – avfallsforskriften)

Kommunal plikt 

mottakssted

< 15 ft u/motor

Fra 1.10.17

Tilskudd 

Kommuner/IKS

< 15 ft u/motor

6 kr/kg

Tilskudd 

Private behandlere

< 49 ft alle typer

11 kr/kg 

For alle båter

Godkjennelser:

Fylkesmannen

Miljødirektoratet

1000-lappen til båteier

Fra 1.10.17

Tilskudd og takk for jobben



Mange interessenter å samarbeide med



En helt ny verdikjede skal bygges opp

BOP = Båtoppsamlingssplasser
Kommunene plikt til mottak under 15 fot uten motor.
Kan ta i mot alt opp til 15 meter hvis ’tomt og tørt’.
Gratis å levere alle båter under 15 ft.
Tilskudd 6 kr/kg. 
Bør ikke sende til destruksjon/forbrenning men til 
gjenvinning.

BBA

BBA = BåtBehandlingsAnlegg
Krever tillatelse fra FM og forhåndsgodkjennelse fra Mdir. 
Alle båter opp til 15 meter, også med motor og seil, uansett 
tilstand.
Tilskudd 11 kr/kg. 
Gratis å levere under 1 tonn. Kan ta betalt over 1 tonn. 
Får ikke betalt for mer enn 3 tonn.
Miljøsanering og levering til gjenvinning.

BBA

BBA

BOP

BOP

BOP

BOP

BOP

BOP

BOP

BOP

BOP

BOP

Gjenvinning

Gjenvinning

Gjenvinning

Nedstrømsløsninger
BOP og BBA leverer til 
gjenvinningsanlegg på kommersielle 
vilkår.

”Fraksjoner til gjenvinning”

”Til 
Forbrenning 
som grovavfall - 
destruksjon 
< 15 ft”

Miljødirektoratet

Gjenvinning

Gjenvinning

6 kr/kg
11 kr/kg



Avfall og gjenvinningsbransjen er klar

• Bransjen er klar for å bygge infrastruktur
• Kommunene etablerer pliktig mottak

• Båtoppsamlingsplasser

• Båtbehandlingsplasser

• Gjenvinning og sluttbehandling

• Landsdekkende innsamling etableres

• Kr 100-200 mill i forventet omsetning



Riktig informasjon til forbrukerne



Allerede etablert 120 plasser for båtinnsamling

Søknad tar 6-9 
måneder for 

ordningen for 
private 

behandlere

Fylkesmennene 

Må etablere 
mottakssted.

Alle kommunene

Kommunene bør 
koordinere 

mottaksplasser 
av båter under 
15 ft med båter 

over 15 ft.

Lokalt

Lokale  
båtforeninger og 

seilforeninger 
Norge har behov 
for informasjon 
om ordningene.

Båtforeningene må engasjeres



Båtinnsamling er en god sak for alle

• 10 000 – 30 000 båter årlig til gjenvinning

• Landsdekkende ordning for båteierne

• Ny fraksjon i Norge for avfallsbransjen

• Statsfinansiering rydder opp i gamle 
synder

• Båtbransjen må regne med å ta over mer 
selv

• Obligatorisk fritidsbåtregister vil måtte 
komme



Tusen takk!


