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Småbåt / Fritidsbåt - definisjon
• Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven)

• § 1, nr. 1
• småbåt, enhver flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann 

med største lengde inntil 15 meter

• § 1, nr. 2 
• fritidsbåt, enhver flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann 

med største lengde inntil 24 meter, og som brukes utenfor næringsvirksomhet
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-06-26-47


Ulike registre over småbåter og fritidsfartøy  
• Småbåtregisteret under Redningsselskapet (RS)
• Securmark (overtatt av RS)
• Seilbåtregisteret
• Telenor sitt radioregister

• Skipsregisteret NOR 

21.04.2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Registrene har ulike formål, og ulike definisjoner. Det skal vi se litt nærmere på



Realregistre

• Med realregister menes 
– norsk grunnbok, 
– skipsregister (medregnet Norsk Internasjonalt Skipsregister), 
– luftfartøyregister og lignende norsk rettighetsregister ordnet etter de formuesgoder som rettighetene 

gjelder. 

• Skipsregisteret NOR, herunder skipsbyggingsregisteret
Ethvert norsk skip med største lengde 15 meter eller mer skal innføres i skipsregisteret 
eller i norsk internasjonalt skipsregister dersom vilkårene for registrering der er oppfylt    
(sjøloven §11)

21.04.2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Panteloven definerer skipsregisteret som et realregister på linje med grunnboken for fast eiendom.  Dette er altså et rettighetsregister - f.eks. økonomiske rettigheter som registreres med pant i båten.



Fartøy under 15 meter:
Løsøre eller realregistrerbart formuesgode?

• Fartøy under 15 meter er pr. definisjon et Løsøre

men:
Norsk skip med største lengde under 15 meter kan på begjæring av eieren innføres i skipsregisteret, 
dersom største lengde er minst 7 meter (fritidsfartøy)

(NB! Næringsfartøy kan innføres uansett lengde)

Det betyr at fartøyet er et realregistrerbart formuesgode
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fartøy under 15 meter - eller "småbåter" er pr. definisjon et løsøre, altså motstykke til det som er realregistrert.  Fartøy under 15 meter KAN som vi ser registreres i skipsregisteret - og de blir derfor definert som et "realregistrerbart formuesgode".  Men hvorfor skaper dette uklarheter ??



21.04.2017

NOR 
Pliktig over 15 
meter
Realregistrert

Småbåtregister
(ikke realregister)                                           
Frivillig under 15 meter

NOR 
Fritidsbåt: 

Frivillig
7-15 meter

Realregistrert

Dobbelregistrert
Ofte inklusiv de 

som er registrert i 
NOR

7-15 meter

Fartøy under 15 meter som ikke 
er registrert i noe register

Registreringsmulighetene i dag – SR og Småbåtregisteret

Uoversiktlig system for forbrukerne å forholde seg til

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her konsentrerer jeg meg om Småbåtregisteret til RS og skipsregisteret NOR
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NOR 
Pliktig over 15 meter
Realregistrert

Småbåtregister
Frivillig under 15 meter

NOR Frivillig
Fritidsbåt:     
7-15 meter

Realregistrert

Dobbelregistrert
Ofte inklusiv de 

som er registrert i 
NOR

7-15 meter

Fartøy under 15 meter som ikke 
er registrert i noe register

Løsøre eller realregistrertbart løsøre

Løsøre: Alle under 15 meter,
men….

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Alle fartøy under 15 meter er altså et løsøre. Når det gjelder fritidsfartøy er alle mellom 7 og 15 meter også et realregistrertbart formuesgode
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NOR 
Pliktig over 15 
meter
Realregistrert

Småbåtregister
Frivillig under 15 meter
Herunder Fritidsfartøy 

under 7 meter

NOR Frivillig
7-15 meter

Realregistrert

Dobbelregistrert
Ofte inklusiv de 

som er registrert i 
NOR

7-15 meter

Fartøy under 15 meter som ikke 
er registrert i noe register

Løsøre eller realregistrertbart løsøre
Alle under 15 meter

Realregistrerbart løsøre

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utfordringen ligger innenfor den blå sirkelen, dette er fartøy som er realregistrerbare. Som vi ser er det flere muligheter når det kommer til registerering	Registrert i RS	Registrert i NOR	Registrert i RS og NOR	Ikke registrert i det hele tatt
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NOR 
Pliktig over 15 
meter
Realregistrert

Småbåtregister
Frivillig under 15 meter
Herunder Fritidsfartøy 

under 7 meter

NOR Frivillig
7-15 meter

Realregistrert

Dobbelregistrert
Ofte inklusiv de 

som er registrert i 
NOR

7-15 meter

Fartøy under 15 meter som ikke 
er registrert i noe register

Alle under 15 meter

Realregistrerbart løsøre

For disse fartøy oppnås 
rettsvern kun ved registrering 
i skipsregisteret (pantelovens 
2-5, jf 1-1)

Salgspant kan f.eks. ikke 
etableres i et formuesgode 
som kan realregistreres

Rettsvern når fartøyet stilles som sikkerhet ved lån

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Frivillig pant kan kun registreres i skipsregisteret. Det er kun her panthaver får rettsvern.Det er heller ikke mulig å etablere salgspant i et realregistrerbart formuesgode.Pantsettelse av disse fartøy kan kun skje ved registrering i skipsregisteret. Det er heller ikke mulig å etablere salgspant i et fartøy som KAN realregistreres. Det er også årsaken til at det aldri ble etablert en slik ordning da vi fikk det obligatoriske registeret tidlig på 2000 tallet.
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NOR 
Pliktig over 15 meter
Realregistrert

Småbåtregister
Frivillig under 15 meter

NOR Frivillig
7-15 meter

Realregistrert

Dobbelregistrert
Ofte inklusiv de 

som er registrert i 
NOR

7-15 meter

Fartøy under 15 meter som ikke 
er registrert i noe register

Hvor skal kjøper sjekke eierforhold og evt. pant i 
fartøyet ?

Alle under 15 meter

Løsøreregisteret 
i Brønnøysund

Fødselsnummer til eier

Kun utleggspant 
registreres her, og bare 
dersom fartøyet ikke er 

registrert i NOR

Eier og pant

Eier

Evt.utleggspant

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Frivillig Pant kan altså kun registreres i skipsregisteret. Men tvangspant eller utleggspant blir registrert i Løsøreregisteret dersom båten ikke er registrert i skipsregisteret.  Det man også opplever når båten er dobbelregistrert i SR og Småbåtregisteret, er at eierforholdene ikke er overensstemmende.
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Skipsregisteret/realregisterets funksjoner
Offentligrettslig

Virksomheten ved Skipsregistrene er et viktig 
ledd i den offentlige kontrollen med 
skip og skips eierforhold 

Privatrettslig

Skipsregistrene skal sikre rettsvern til registrerte rettigheter i norske skip, 
for eksempel: 

• Pantedokumenter, utlegg, opsjoner, arrest, avtaler, garanti for lønn og 
hjemreise med mer.

• Skjøter, tvangssalg, melding om konkurs, m.v.



Hvilke konsekvenser ser vi som følge av dagens ordning ?
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Lett for forbruker å trå feil

Registrert/tinglyst pant følger båten. 
Har du ikke sjekket NOR kan du 
risikere å bli sittende med tidligere 
eiers gammel gjeld

Vær obs på at også 
forhandler/importør kan registrere 
båten på seg og pantsette denne før 
den videreselges til forbruker



Hvordan skal vi rydde opp i dette ?

• Fartøyet skal bare være registrert i ett register 

• Unngå dobbeltregistrering

• Enten i skipsregisteret eller i et småbåt/fritidsbåtregister

• Forbruker skal kunne søke på norske fartøy ett sted
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Tilsvarende løsninger hos utenlandske flaggstater (her UK)
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Også de nordiske sjøfartsadministrasjoner har tilsvarende registre 
under sin administrasjon.



August 2016: Rapport fra Miljødirektoratet
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Virkemidler for håndtering av en vrakpant/ - tilskuddsordning

• Organisering av returordning

• Håndtere innsamling, miljøsanering  og behandling av kasserte fritidsbåter

• Refusjons- og tilskuddsordninger

• Offentlig fritidsbåtregister

• Gebyrinnkreving
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Sjøfartsdirektoratet har erfaring med tilskuddsforvaltning og 
innkreving av gebyr
• Har i dag en 100% digital løsning for tilskudd til sysselsetting av sjøfolk 

– I 2017 budsjett på 2,1 milliarder
– 2700 vedtak årlig 
– 5400 utbetalinger direkte til bankkonto 

• Løsning er tilknyttet felleskomponenter
– Altinn
– Kontakt og reservasjonsregister
– Sikker digital postkasse (Digipost/E-boks)

• Løsning kan med enkle grep utvides til å håndtere vrakpant
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Sjøfartsdirektoratet har teknisk kompetanse
• Klarering for destruering

– Frakt på bil
– Slep
– På fartøy / lekter osv.

• CE-merking
• ISO-standard

• Miljømessige avklaringer
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Sjøfartsdirektoratet har kompetanse innen sertifikater og 
holdingsskapende arbeid

• Båtførerprøven (regelverk, pensum, prøven og sertifikat)
• Tilsyn av opplæringssenter
• Fritidsskippersertifikat (D5L)

• Årlig Fritidsbåtkonferanse
• Holdningsskapende arbeid 
• Regler for bruk av redningsvester

• Har oversikt over omkomne i fritidsbåter– analyse og risikovurderinger
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Skipsregisteret NOR 

– Pliktig registrering 15 meter og over

– Frivillig registrering av alle fartøy under 15 meter 
• herunder småbåter og fritidsfartøy mellom 7 og 15 meter
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Sjøfartsdirektoratet har ansvar for realregister for frivillig registering av 
fritidsbåter



Mandat

Fremtidsrettet løsning basert på digitalisering og 
utstrakt bruk av fellestjenester og tilrettelagt for 
eTinglysing

Modernisert Skipsregister
Tilrettelagt for E-tinglysning

Betalingsløsning på nett

Ny fagapplikasjon for Skipsregistrene basert på 
totalarkitektur for Sjøfartsdirektoratet og utstrakt bruk av 
interne- og nasjonale fellestjenester.

Prosjekt for utvikling av nytt skipsregistersystem



Sjøfartsdirektoratet har verktøyet, lang erfaring og høy 
kompetanse på plass for også ivareta en 
vrakpant/tilskuddsordning og fritidsbåtregister når det gjelder å

 Styrke sjøsikkerheten
• Hvem eier en båt ved havari, ulykker m.v
• Gjennom små midler – innføre årlig gebyr
• Midler til redningsselskapet og andre som driver 

både redning og forebyggende arbeid 



 Gi løsning på noen av  miljøutfordringene 
 registrering av alle fartøytyper
 fordel at søk på eier av norske fartøy finnes ett sted – unngå 

dobbeltregistrering
 innkreving av gebyr 
 håndtering av tilskuddsordninger
 teknisk kompetanse mm
 Sdir har gode rapporteringsløsninger til 

andre offentlige og private virksomheter (Web services)



Takk for meg !
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