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Registre over fritidsfartøy  

• Småbåtregisteret under Redningsselskapet (RS)
• Securmark (overtatt av RS)
• Seilbåtregisteret
• Telenor sitt skipsregister
• Andre ?......

• Skipsregisteret NOR
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Et uregistrert fartøy (som altså ikke er registrert i 
skipsregisteret) under 15 meter er pr. definisjon et 
«løsøre»

Løsøre er en betegnelse for alle gjenstander som ikke 
er «fast eiendom»
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Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite 
møtte organisasjonene til båtpolitiske samtaler.
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Lydhøre politikere ?



Skipsregisteret som tinglysingsregister/«realregister»

Panteloven definerer Skipsregisteret som et «realregister» 
eller rettighetsregister
ordnet etter de formuesgoder (her: fartøyet)  som rettigheten 
gjelder

Det er kun i skipsregisteret du kan frivillig pantsette fartøyet
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Skipsregisterets 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.



Registrering i Skipsregisteret
• Registrering sikrer offentlig troverdighet

• Det er kun et realregister som gir «Proof of
ownership»

• Utstedelse av Nasjonalitetsbevis
• Mulighet for å pantsette fartøyet

• Registerets positive troverdighet:   De opplysninger som registeret gir, 
er riktige 

• Registerets negative troverdighet: Den som gjør avtaler med 
hjemmelshaver, skal kunne stole på at det registrene ikke opplyser 
om, heller ikke gjelder 

20.04.2015



Hvordan identifiserer vi fritidsfartøyet ?
• Kjenningssignal for fartøy registrert i NOR
• VHF kallesignal LG6798

• HIN/CIN nummer NO-HXAB7A33G708

• Småbåtregisterets merkenr. RAA809

• Byggeverft og byggenummer Byggenr. 12 
v/Saga Boats AS

20.04.2015



Merking av kjennings
signal i fartøyet.
Hvordan  merke ?

• Merkingen skal foretas ved 
innhugging, påsveising eller 
kjørning i en dekksbjelke, 
lukekarm, skott eller annet 
passende sted om bord.

• Merkingen skal ikke anbringes på en plate som kan fjernes. 

• Innhugging skal til enhver tid være malt med en kontrastfarge.
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Kjenningssignal og IMO 
identifikasjonsnummer 
skal varig merkes.



Utvendig merking
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• …………..kjenningsbokstavene skal i tillegg merkes 
utvendig på skroget, slik Sjøfartsdirektoratet spesifiserer 
ved tildeling» (klistremerker sendes etter registrering)



Pantsettelse av fritidsfartøy
Panterett
Særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller flere 
bestemte formuesgoder (her: fartøyet) 

Er fartøyet registrert i skipsregisteret:

• Frivillig pantsettelse av fartøyet kan kun skje dersom fartøyet er 
registrert i skipsregisteret. Da registreres også tvangspant her.

• Det er kun i et realregister panthaver kan oppnå rettsvern.
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Hvis fartøyet ikke er registrert i skipsregisteret

Kun tvangspant: 

• I Løsøreregisteret  i Brønnøysund kan det registreres «tvangspant», 
f.eks. utlegg i en eiendel som en person eier. 

• Registreres på eierens «blad» i Løsøreregisteret

• Sjekk Løsøreregisteret i Brønnøysund: tlf. 7500 7500

• Oppgi selgers fødselsnummer (11 siffer)

• Er det tatt utlegg i noe som selger eier – f.eks. det aktuelle fartøyet ?
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Hva er rettsvern og hva betyr det?
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Rettsvern betyr at en ervervet rett til
et formuesgode (her: fartøyet)  får vern overfor 
tredjemenn som gjør gjeldende konkurrerende rettigheter 
til eiendelen.



Hvordan sikres rettsvernet ?

Dersom fartøyet er registrert i Skipsregisteret:
Ved tinglysing/registrering i Skipsregisteret 

• Klokkeslett registrering  
• Prioritet

Dersom fartøyet ikke er registrert i Skipsregisteret:
Ved salg sikres rettsvernet ved overlevering
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Ny Skipssøk App

• Tilgjengelig for Android og
i App Store

20.04.2015



20.04.2015



Hva skjer når eier av et registrert fartøy går 
konkurs ?

• Konkursboet v/bobestyrer trer inn

• Konkursboet overtar rettigheten til eiendelen

• Bobestyrer skal realisere boets verdier
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Husk registreringsplikten !

• Eier plikter å melde alle endringer i registrerte forhold til 
Skipsregistrene innen 30 dager. 

• Ved salg gis melding av både kjøperen og selgeren, men 
av selgeren hvis salget medfører at skipet ikke lenger er å 
anse som norsk.

• Manglende registrering rammes av straffelovens § 419.
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Antall nye fartøy i NOR pr. år
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Nye registreringer  - fordelt på skipstyper 2014
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Antall fritidsfartøy registrert pr. i dag: 7316 (6990)
Registrert i 2014: 494   (600)
Antall nye registreringer i prosess: 93  (125)
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Hele NOR flåten – pr. 31.12.14
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Noen av de største byene med registrerte 
fritidsfartøy 
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Takk for oppmerksomheten !


