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CE-merking
• Ny forskrift
 Forskrift 15. januar 2016 nr. 35 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv.
(direktiv 2013/53/EU) obligatorisk fra 18. januar 2017.

• Tilsynssaker
 Båttype godkjent med høyere fribord, avsluttet sak i forhold til produksjon av nye båter – men
gjenstår å dokumentere oppfølging av allerede solgte båter.
 Pågående sak, viser så langt at CE-merking absolutt ikke er et kvalitetsmerke (blant annet i forhold
til valg av materialer som ruster, irrer osv.).
 Manglende dokumentasjon førte til vedtak om tilbaketrekking.
 Mangelfull merking av CIN og CE avdekket på båtmesse (produsenten legger om produksjonen +
reiser rundt til forhandlere for å merke sine fartøy som ennå ikke er solgt).
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Navigasjon
• Båtførerprøven
 Antall spørsmål i databasen er omtrent doblet fra 235 spørsmål til 420 spørsmål slik at det blir større
variasjon for hver prøve.
 Vi har innført 4 nye kart med mange nye kartspørsmål og Boknafjordenkartet utgår.

• Fritidsskippersertifikatet utstedes i plastkortformat.
• Prosjektet «Sikker Kurs» ledet av Kystverket skal utvikle en app som skal hjelpe
fritidsbåtbrukere med navigasjon – augmented reality - teknologi. Sjøfartsdirektoratet har en
representant i referansegruppen.
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Sjøvett
• Generell aktivitet
 Tilskuddsordningen for sjøvettaktivitet har delt ut 1 million til frivillige organisasjoner for å drive
sjøvettopplæring blant barn og unge.
 Deltatt på fritidsbåtmesser for å drive holdningsskapende arbeid: Dra til Sjøs, Båt og Caravan i Ålesund,
Sjøen for alle og skal delta på Byfest i Haugesund som er i juni.
 Samarbeid med Av-og-til/Klar for Sjøen for å forbygge promillekjøring.
 Annonsering i riksmedier, i båtmagasiner og sosiale medier, husk vest.
 Sponsede Facebook-kampanjer på nettsiden Husk vest.
 Utsending av sjøvettbøkene Vannviktig og Sjøvettboka til skoler gjennom Subjectaid. Veldig populært, vi
ligger på topplista hos Subjectaid og over 10.000 av hver bok er sendt ut.

• Nye tiltak
 Nytt Sjøvettspill for Ipad under utvikling, blir gøy for barn og unge å lære om sjøvett.
 Samarbeidet med flere aktører i kampanjen "Ta roret" på fritidsbåtmessa Sjøen for alle.
 Videosnutter, «Vest er best» er produsert og vist på messer og i sosiale medier. Flere konkurranser er
kjørt på Facebook.
 Båtlivsundersøkelsen 2017: vi sitter i prosjektgruppen.
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