
Fredrikstad kommune ønsker en ren kystlinje fri for marin forsøpling og andre 
objekter som kan skade naturen og miljøet. Vi har derfor blant annet fokus på 
å fjerne sjenerende «eierløse» båtvrak i naturen og levere de til godkjent 
mottak (Jfr. Forurensningsloven § 28 og § 37 og Friluftsloven § 7 ).

Vi har registrert at du har et båtvrak som har ligget fortøyd/hensatt i dette 
området over lenger tid. Med hjemmel i forurensningslovens § 37 gjør vi deg 
oppmerksom på at vi vil gi deg pålegg om at du fjerner båtvraket. Pålegget vil 
bli gitt dersom båten ikke er fjernet innen: .……………………………………….............. 

Om båtvraket ikke er fjernet innen angitt dato vil kommunene med hjemmel 
i forurensingslovens §  37 pålegge deg å fjerne båten. Om båten fortsatt ikke 
fjernes vil kommunen følge opp saken med sikte på å fjerne båtvraket.  

Sign: ………….……………………….  

Dato: .......................................

Spørsmål om dette kan rettes til Fredrikstad kommune tlf: 69 30 60 00 

Forurensningsloven
§ 28. (forbud mot forsøpling) 
Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall 
slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller 
ulempe for miljøet. Bestemmelsen i første punktum gjelder 
også skipsvrak, flyvrak og andre liknende større gjenstander. 

Første ledd er ikke til hinder for at avfall blir tatt hånd om på 
opplagsplass eller i behandlingsanlegg med tillatelse etter § 29 
eller for at avfall blir levert dit. 

Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for 
nødvendig opprydding. Endret ved lov 15 apr 1983 nr. 21. 

§ 37. (pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for 
opprydding) 
Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt 
eller oppbevart avfall i strid med § 28, skal fjerne det, rydde 
opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter 
som noen har hatt til fjerning eller opprydding. Slikt pålegg kan 
også gis overfor den som har overtrådt § 35 første eller tredje 
ledd dersom dette har ført til at avfallet er blitt spredd. 

Forurensningsmyndigheten kan også gi pålegg om opprydding 
og fjerning til den som var eier av motorkjøretøy, skip, fly eller 
annen liknende større gjenstand, da det ble etterlatt i strid 
med § 28 eller som er eier når pålegget gis. 

Har noen bedt kommunen gi pålegg om opprydning eller 
betaling av utgifter etter første eller annet ledd, er avgjørelsen 
enkeltvedtak også om pålegg ikke blir gitt. Endret ved lover 15 
apr 1983 nr. 21, 21 juni 1996 nr. 36, 15 mars 2002 nr. 5 (ikr. 
1 apr 2002 iflg. res. 15 mars 2002 nr. 270). 

Friluftsloven
§ 7.(Landsetting og fortøyning av båt.)
Under ferdsel har enhver rett til for kortere tid å dra i land båt 
på strandstrekning i utmark. Det er ikke tillatt å nytte kai eller 
brygge uten eierens eller brukerens samtykke. Andre 
fortøyningsgreier (ringer, bolter o.l.) i utmark kan ikke nyttes 
dersom eieren eller brukeren har forbudt det. Eieren eller 
brukeren kan likevel ikke motsette seg bruk av slike 
fortøyningsgreier for kortere tid når bruken kan foregå uten 
utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

Varsel om vedtak for fjerning av båt



Med hjemmel i forurensningsloven § 28 og § 37 og friluftsloven § 7 pålegger 
Fredrikstad kommune at du fjerner denne båten. 

Om båten ikke fjernes umiddelbart vil Fredrikstad kommune ta saken videre 
og fjerne båten. Med hjemmel i forurensningslovens § 76 ref § 74 kan dette 
gjøres for båteiers regning. 

Vedtaket kan påklages iht. forvantningsloven § 28. Du kan klage på vedtaket 
innen 3 uker etter at du er blitt gjort oppmerksom på vedtaket. 

Sign: ………….……………………….  

Dato: .......................................
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