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Høring –
Forslag om ny forskrift til lov om folkeregistrering

Om KNBF:
Kongelig Norsk Båtforbund ( KNBF ) er Norges største interesseorganisasjon fo r fritidsbåteiere
og – brukere og representerer 320 medlemsforeninger og 4 2 . 0 0 0 m e d l e m m e r p å l a n d s basis.
3.1 00 av disse er organisert gjennom Region Nordvest (Møre og Romsdal) og sine 34
medlemsforeninger eller som personlig e medlemmer. Regionens medlems foreninger dekker
hele kysten i Møre og Romsdal.

Kommentarer
Vi viser til høring og ser at ny § 5 - 1 - 2 om båter og mobile hjem faller inn under vårt interesse
og kompetanseområde. Problemstill ingen som her tas opp er meget kjent for oss. Vi har flere
henvendelser om dette hvert år, også fra de , av våre medlemmer som er ”båtboere” . De er
faktisk en del av de lokale samfunn de bor i, hvor de betaler sin skatt, har barn på skolene,
avgir stemme ved valg og deltar i det sosiale liv i området. Vi er glad for at dette blir tatt opp og
er meget positiv til høringens form og innhold. Dog vil vi kommentere et par av avsnittene.

Det ene er adressefastsettelse for en båt. De aller fleste bobåter ligger i havne r /marinaer som
er tilrettelagt for dette og hvor båt og beboere er registrert med navn, båtstørrelse og type.
Disse båthavn ene har full kontroll over sine ”fastboende”. Det som kan bli problematisk er om
selve fortøynings punktet i havne n skal registreres, da denne ofte bli r endret, som for eks. , når
båter flyttes frem og tilbake mellom sommer og vinterplasser i havnen. ”Gjenfinnbarheten ” har
havneledelsen full kontroll over. Dessuten har alle bobåter postkasse på land, digitale
postkasser og mobiltelefoner.

Det neste er forslaget til størrelse. Vi er enig i forslaget da de fleste båter over 25 - 30 fot har
disse fasilitetene. Havnene er gjerne utstyrt med toalett, dusj og vaskemaskin/tørketrommel.
Når det gjelder varighet på oppholdet, så må man som regel bo og betale leieavgift for 6
m åneder av gangen, sommer/vinter.

Med vennlig hilsen
for Kongelig Norsk Båtforbund

Endre Solvang
G eneral sekretær
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