Melding om nyregistrering

SMÅBÅTREGISTERET

1. Opplysninger om eierforhold

3. Opplysninger om båt / båtplassering

Hovedeier

Båttype

Fødselsnr. (11 siffer) / Organisasjonsnummer (9 siffer)

Skrogmateriale

Motorbåt

Motorseiler

Plast

Tre

Seilbåt

Annen

Gummi

Annen

Jolle

Etternavn / Firmanavn (og evt. kontaktperson)

Metall

Båtmerke

Fornavn

Båtens typebetegnelse

Postadresse

CIN-kode (skrognummer) 15 karakterer 4)

Postnr.

Poststed

Telefonnr. mobil

Telefonnr. privat

E-postadresse

CE-merket
Ja

Nei

Produksjonsår

JA, jeg vil holde meg oppdatert om båtmarkedet og gir Redningsselskapet og samarbeidspartnere lov til å sende meg båtrelevant informasjon.

Lengde i meter (evt. fot)

Medeier (fylles ut hvis medeier finnes). Hvis det er flere enn en medeier,

Båtens navn (eks. ”Elias”)

Fødselsnr. (11 siffer) / Organisasjonsnummer (9 siffer)

VHF kallesignal

Etternavn / Firmanavn (og evt. kontaktperson)

Securmarknummer

Fornavn

Seilnummer

Skrogfarge 5)

brukes eget ark eller flere blanketter.

Postadresse

Ønsker dette nr som båtskilt 6)

Jeg ønsker å bestille båtkort til medeier

Postnr.

Poststed

Båtens hjemmehavn

Telefonnr. mobil

Telefonnr. privat

Kommunen der båten har fast havn 7)

E-postadresse

Båtplassens / havnens navn

JA, jeg vil holde meg oppdatert om båtmarkedet og gir Redningsselskapet og samarbeidspartnere lov til å sende meg båtrelevant informasjon.

2. Eierdokumentasjon

4. Opplysninger om motoren

Anskaffelsesmåte
Kjøpt

Importert 1)

Anskaffelsestidspunkt

Båtforeningens navn

Motorens plassering
Selvbygd

Annen, spesifiser

Antall dokumenter vedlagt 2)

Utenbords

Jeg signerer herved på å ha lest og godtatt informasjonen vedr. personopplysninger (på baksiden av skjemaet) og ønsker at båten skal registreres.

Innenbords

Diesel

Elektrisk

Drivstofftype
Bensin

Kommentar

Hekkaggregat

Motor 1, hovedmotor

Motor 2

Serienummer

Serienummer

Produksjonsår

Produksjonsår

Motorytelse i HK (evt. kW)

Motorytelse i HK (evt. kW)

Motormerke

Motormerke

Securmarknummer

Securmarknummer

Sted og dato
Underskrift eier / representant 3)

Underskrift medeier

Ved nyregistrering skal eierforholdet på båt/motor dokumenteres med f.eks kopi av kjøpekontrakt/salgsbekreftelse eller faktura fra
forhandler. For mer informasjon om eierdokumentasjon se våre nettsider: sbr.rs.no
1) Ved privatimport skal det foreligge kopi av tolldeklarasjon som viser innførsen av båt og motor.
2) Vi anbefaler å sende kopier ved innsending av dokumenter da vi ikke tar ansvar for innsendte originalpapirer.
3) Forpliktende underskrift (for selskap i henhold til firmaattest.)
4) Obligatorisk på alle nyproduserte båter fra 16. juni 1998 (eks. NO-ABC12345L011). CIN-koden skal stå under fenderlisten på akterspeilet på styrbord side.
5) Med skrogfarge forstås fargen på skroget mellom fenderlisten og vannlinjen. (dersom skroget har flere farger, oppgis hovedfargen først.)
6) Ved bestilling av seilnummer som båtskilt, må nummeret du oppgir være registrert i Seilforbundets seilregister.
7) Med fast havn forstås kommunen hvor småbåten sedvanlig har sin fortøyningshavn, fortøyningsplass, tilholdssted eller lignende her i landet.

JA, jeg ønsker også å bli Totalmedlem i Redningsselskapet til kr 1095,-.
Som Totalmedlem har du rett til inntil 3 timer fri assistanse fra redningsskøytene på sjøen og i uthavn i Norge og Sverige.
I tillegg har du rett til fri assistanse fra våre samarbeidspartnere mens du ligger i havn i Norge, Sverige og Danmark.

SMÅBÅTREGISTERET

Priser
Nyregistrering
Omregistrering
Årsgebyr
Båtskilt
Båtkort

kr 460,- (inkl. båtkort til hovedeier og båtskilt)
kr 285,- (inkl. båtkort til hovedeier)
kr 230,- for første båt, kr 115,- pr. båt utover dette
kr 175,kr 60,-

Priser gjeldende fra 01.01.2020. Med forbehold om prisendringer. Som kunde i Småbåtregisteret får du tilsendt RS-Magasinet uten
kostnader. Du kan når som helst reservere deg mot å få tilsendt RS-Magasinet ved å gå inn på sbr.rs.no - på «Min side».

Gode råd ved kjøp av båt
Hvis du skal kjøpe brukt båt eller motor, er det viktig å legge merke til følgende:
•
•
•
•

Du bør ikke kjøpe en uregistrert båt.
Sjekk tidligere eierforhold ved å be om dokumentasjon fra selger.
Sørg for å identifisere eier/selger (be om ID-bevis eller lignende).
Bruk standardkontrakt for kjøp av fritidsbåt mellom private.

Har du mistanke om at båt/motor kan være stjålet?
• Søk på stjålne båter i Småbåtregisteret (sbr.rs.no).
• Kontakt Småbåtregisteret 22 50 80 00.
• Kontakt Politiet www.politiet.no.

Båt og motor kan identifiseres ved hjelp av CIN-kode (skrognummer) og motorens serienummer.
• Sjekk at motorens serienummer og båtens CIN-kode stemmer overens med det som står oppgitt i
kjøpekontrakt eller faktura – sjekk fysisk på båt/motor.
• Alle båter som er serieproduserte etter 16.06.1998 skal være merket med CIN-kode.

Er det heftelser ved båten?
• Kontakt Løsøreregisteret i Brønnøysund for å sjekke utleggspant.
Dette krever at du vet selgers fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer).
• Søk selv på www.sjofartsdir.no/sok for søk i Skipsregisteret, ta kontakt på post@nis-nor.no.
Det er kun fartøyets norske kjenningssignal/ VHF som anses som unikt søkevalg. Hvis søket kommer opp tomt
ta alltid kontakt med Skipsregisteret.

Er båten CE-merket?
• Båter satt på markedet i EØS-området for første gang etter 16. juni 1998 skal være CE-merket, med mindre de er
unntatt dette i Fritidsbåtforskriften. En forutsetning for CE-merking er at båten har en CIN-kode (skrognummer)
preget i skroget. CIN-koden skal stå nedenfor fenderlisten på akterspeilet på styrbord (høyre) side.
• For spørsmål angående CE-merking, kontakt Sjøfartsdirektoratet, www.nis-nor.no.

Behandling av personopplysninger
Småbåtregisteret er underlagt lov om behandling av personopplysninger. Personopplysninger innhentes og behandles i henhold til
denne. Småbåtregisteret innhenter og behandler kun personopplysninger som er nødvendige for Småbåtregisterets virksomhet,
herunder identifisering av båter som er kommet på avveie.

Utlevering av opplysninger
Politi og lensmannskontor, Tollvesenet, Hovedredningssentralen Nord og Sør, sjøfarts- og havnemyndigheter, forsikringsselskap og
redningsskøytene har tilgang til registeret døgnet rundt. Båtforeninger og havner har begrenset tilgang for å bekrefte eierskap.
Båtforhandlere har begrenset tilgang for å kunne registrere båter.
Privatpersoner får informasjon om eiers navn og poststed ved å rette forespørsel om en identifiserbar båt. Man får også opplyst båtmerket på den aktuelle båten. Du kan sende SMS med kode REGNR <regnr> til 2366 (koster 3 kr ). Eksempel: REGNR ABC123

Dine rettigheter
Du har i henhold til personopplysningsloven innsynsrett med hensyn til personopplysninger som gjelder deg og dine eierforhold.
Du kan kreve å få rettet opplysninger som er feil.

Samtykke
Registrering i Småbåtregisteret er frivillig. Gjennom registreringen i Småbåtregisteret samtykker du i at dine personopplysninger
behandles, oppbevares og utleveres i samsvar med det som er beskrevet ovenfor.

Egenerklæring
Jeg bekrefter at jeg er eier av båten som registreres, og at opplysningene som er gitt Småbåtregisteret er korrekte og fullstendige.
Jeg er klar over at uriktige opplysninger vil kunne medføre at båten ikke registreres eller at allerede foretatt registrering kanselleres.

Flere eiere
Dersom du ønsker å få registrert flere medeiere, må hver enkelt medeier gi sitt samtykke til at personopplysninger behandles som
beskrevet her. Det er hovedeier som skal stå for henvendelser og bestillinger til registeret, og som får tilsendt faktura.

Redningsselskapet Småbåtregisteret, Postboks 24, 3199 Borre
Tlf.: 22 50 80 00, Epost: sbr@rs.no, Org.nr.: 954 360 709

sbr.rs.no

