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Kasserte fritidsbåter
Nasjonal ordning styrt av
Mdir og finansiert over
statsbudsjettet



Ordningen i korte trekk

Vrakpant og fri levering
• Fritidsbåter opp til 40 ft/15 m

• Ikke næringsfartøy
• Ikke over 50 ft

• 1000 kr pr båt
• Kommunal plikt til mottak opp

til 15 ft
• Får 6 kr/kg

• 10 landsdekkende mottak for
båter over 15 ft med innenbords
motor

• Flere henter båter gratis

https://sortere.no/fritidsbater



Kambo Marina AS

Største mottaket på Østlandet
• Konsesjon fra MDIR og FM
• 6-700 båter
• Fra joller til 200 tonn
• Tung prosess med Fylkesmannen
• Bygger nytt anlegg for innendørs

håndtering
• Tar i mot gratis og kan åpen for

samarbeid med
innlandskommuner for å hente
gratis.



 

Oppstart i 2017
• Politisk vedtak i valgkampen 2017.

• Oppstart 1. oktober 2017
• Avfallsbransjen er klar for å bygge infrastruktur
• Kommunene etablerer pliktig mottak
• Landsdekkende innsamling etableres

• Vrakpant innføres på 1000 kr.
• 2400 i 2017
• Ca 10 000 båter i 2019

• Små båter: Over 100 mottak

• Store båter
• Kambo, Eco-fiber, NGIR, Viking, Østbø, Norscrap

west, LAS, Remiks,

• Oversikten finnes på sortere.no



For småbåter og kommunale mottak er det god fart
For større båter kan det være vanskelig for båteier



Mye mer enn glassfiber
Litt mer fakta om båter



Tallgrunnlaget – og markedsgrunnlaget -
varierer fra 500 000 – 1 mill båter

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.  
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Materialgjenvinning må stimuleres ytterligere

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

• Kjøler – er ikke bly
• Mye Alu
• Glassfiber kan være attraktivt
• Tillatelse til å drive

skraphandlervirksomhet
(politiet/lensmann) – mye som
kan gjenbrukes



Båtinnsamling vil kreve fortsatt innsats

• 10 000 – 30 000 båter årlig til
gjenvinning

• Landsdekkende ordning må komme for
båteierne

• Ny fraksjon i Norge for avfallsbransjen
• Statsfinansiering rydder opp i gamle

synder
• Båtbransjen må regne med å ta over

mer selv
• Finansiering fra båtbransjen, båteiere

og øket vrakpant vil kreve obligatorisk
båtregister



Obligatorisk (fritids)båtregister kan være
nødvendig
 1. Sikre innsamling og gjenvinningsordninger

for fritidsbåter ved å skape forutsigbare
finansieringsordninger  - Dagens statsfinansierte
returordning for båter er midlertidig og usikker og
dette gir ikke nødvendige incitamenter til
oppbygging av innsamlings- og
gjenvinningskapasitet for brukte båter.

2. Forurenser må betale. Båteiere må, på linje
med alle andre, forvente å betale for at produktet
skal leveres til gjenvinning. Jfr ordningen med
vrakpant på biler. Videre er dagens vrakpant på
båter (1000-lappen) for lav til å stimulere til
innlevering av båter over 15-20 ft.  

3. Sjøsikkerhet og redningsaksjoner til sjøs
vanskeliggjøres og fordyres fordi det ikke er
register over båter og båteiere. Identifisering av
savnede er tidkrevende og komplisert. Det er
videre behov for sjøsikkerhetskontroll og
kvalitetsordninger som kun vil virke innenfor et
registreringssystem.

4. Kriminalitetsbekjempelse er nødvendig fordi
uregistrerte båter muliggjøre omsetning av båter
for hvitvasking av penger.

 



Oppsummering
• Småbåter er bra dekket
• Større båter er fortsatt vrient
• 11 kr/kg dekker kostnadene for

større båter
• Den som leverer båter får 1000-

lappen
• Heving av vrak er ikke hobby,

men yrke.

• Kommuner må informere og lege
til rette for rydding av båter

• Så lenge det flyter er det båt
• Dyrt (for kommunen) å heve

båter i strandsonen
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