
Retningslinjer for håndtering av henlagte båter og båthengere på kommunale 

friarealer 

Bakgrunn 

Disse retningslinjene er vedtatt av hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling 

den 26.04.2017, og gjelder for de friarealer kommunen eier eller leier. Aktuelle friområder 

skiltes med oppslag om retningslinjene.  

1. I henhold til friluftslovens § 7 er følgende lov: 

«Under ferdsel har enhver rett til for kortere tid å dra i land båt på strandstrekning i 

utmark…» 

 

Med «kortere tid» menes inntil 2 døgn, med mindre annet er angitt spesielt. 

Henlegging av båt ut over to døgn må anses å være i strid med friluftsloven, og 

kommunen kan kreve gjenstanden fjernet.  

 

2. Båteiere som kan vise til rettigheter om å legge båt på kommunalt friområde, må 

sørge for at båten merkes med nødvendig kontaktinfo, herunder navn og telefonnr, 

slik at disse er identifiserbare. Kommunen henviser til sted der evt. båtopplag for de 

med rettigheter kan finne sted.  

 

3. Dersom båter og båthengere ligger i lengre tid enn retningslinjene gir åpning for, vil 

eier bli forsøkt sporet via eventuell registrering, særegne kjennetegn på båten med 

mer.  

 

4. Dersom kommunen ikke klarer å spore eier, vil fjerning bli varslet med lapp på den 

enkelte enhet, og det gis en frist på to uker for å flytte denne.  

 

5. Båter og båthengere som ikke er fjernet innen fristen, vil bli fjernet av kommunen for 

eiers risiko og regning. Om eier ikke kan spores, vil båten bli innbragt av kommunen 

og mellomlagret på egnet sted i ett år. Opplysninger om innbrakte båter og 

båthengere meldes politiet. For henting av innbragt båt kontaktes: Sandefjord 

kommune – Park-, idrett- og friluftslivseksjonen på telefonnr: 33 41 67 90. 

 

6. Gjenstander som etter kommunens vurdering er åpenbart ødelagte og anses å være 

uten verdi, vil bli deponert med hjemmel i forurensningslovens §§ 7 og 28. 

 

7. Innbrakte båter og båthengere som ikke er hentet innen ett år vil være å anse som 

eierløse, og overleveres politiet i henhold til Hittegodslovens bestemmelser for videre 

håndtering.  

 

8. Disse retningslinjene kunngjøres på kommunens hjemmesider, i Sandefjords Blad og 

på aktuelle friområder, og gjøres gjeldende fra 26.04.2017. 


