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Erfaringer fra båtinnsamling



Erfaringer bygger på 4 observasjoner

1. Kom fort og ikke helt i gang
• Antall steder for gjenvinning
• Antall båter levert
• Kommuner og private raskt på ballen

2. Usikkerhet rundt tall
• Båter og mengder
• Sammensetning av båter

3. Materialgjenvinning må forbedres
• Hva har gått hvor?
• Ofte altfor dyrt og langt for store båter

4. Trenger langsiktige finansierings- og bransjeansvarsordninger
• Statlig finansiering vil ta slutt en dag
• Fritidsbåtregister nødvendig



• 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
• 480 i 2018

• Små båter: Over 100 mottak
• Store båter

• Kambo, Eco-fiber, NGIR, Viking, Østbø, Norscrap west, LAS
• Kommer: Nordland, Troms, Vestfold og Oslo og Akershus

• Oversikten finnes på sortere.no

Kom raskt og ikke helt i gang



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.  



Mye mer enn glassfiber



30% 30%

20% 20%



Materialgjenvinning må stimuleres ytterligere

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

Forbrenning
Det går trolig mye med 

grovavfallet til forbrenning



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

Småbåter 
< 15 ft u/motor
Kommunene får 

6 kr/kg

Vrakpant 
1000-lappen til 

båteier

Store båter
< 49 ft alle typer
Behandlere får 

11 kr/kg 



En helt ny verdikjede må 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.
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BOP
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BOP

BOP

BOP

BOP
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BOP

BOP
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Gjenvinning

Gjenvinning

Gjenvinning

Nedstrømsløsninger
BOP og BBA leverer til 
gjenvinningsanlegg på kommersielle 
vilkår.

”Til 
Forbrenning 
som grovavfall -
destruksjon 
< 15 ft”

Miljødirektoratet

Gjenvinning

Gjenvinning

6 kr/kg
11 kr/kg



Trenger langsiktige ordninger



Fritidsbåtregister vil 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. 



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

• Obligatorisk fritidsbåtregister vil måtte 
komme
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