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Retningslinjer for leie av småbåter: 
 

Dette vedlegget har to formål: 

 

1. Hjelpe Kystverkets aksjonsledelse, IUA og kommuner til å kategorisere og velge 
riktige fartøy til veiledende markedspriser for de ulike operative behov 

 

2. Hjelpe Kystverkets aksjonsledelse til å skaffe egnede kapasiteter til riktig pris og 
riktig operativ bruk 

 

Dette er kun et supplement til lov og forskrift for anskaffelsesvirksomhet, og skal ikke 
være til hinder for at konkurransen i markedet utnyttes best mulig. 

 

A. Fartøysleie uten fører i de ulike fasene av aksjonen (de oppgitte satser regnes ut 
fra døgnsats pr. påbegynt døgn):                                                                                                          

 

 

Type fartøy/sats 

Sats 1 

Ved kortidsleie i 
innledende fase:               
dag per dag inntil to 
aksjonsuker 

Sats 2 

Ved kortidsleie i 
aksjonens øvrige 
faser: mellom to til 
fire aksjonsuker.                                                               

Sats 3 

Ved langtidsleie i 
aksjonens øvrige 
faser: over fire uker.   

Fartøyer fra 15-19 fot m. 
motor 

Kr. 1 500,- Kr. 950,- Kr. 900,- 

Fartøyer fra 20-24 fot m. 
motor 

Kr. 1 950,- Kr. 1 250,- Kr. 1 200,- 

Fartøyer fra 25-29 fot m. 
motor 

Kr. 2 250,- Kr. 1 450,- Kr. 1 400,- 

 

Ved langvarige aksjoner må Kystverkets aksjonsledelse vurdere påløpte og beregnede 
leiekostnader opp mot kostnader for nyanskaffelse. Denne vurderingen bør tas 
fortløpende under hele aksjonen.  

 

 

  



 

 
 

Side 2 

  

 

B. Drivstoffutgifter: 

Dekkes av aksjonen og er ikke inkludert i satsene som fremgår av punkt A. 
 

C. Innleie av fartøy over 30 fot og hurtiggående fartøy for vakttjeneste og fartøyer 
under 30 fot i tilfeller hvor det er krav om bemanning med fører:  

Skal i størst mulig grad håndteres av Kystverkets aksjonsledelse iht. standard avtaler.  

 

D. Rengjøring av innleide fartøyer: 

Fartøyer som har blitt tilgriset under aksjonen vil Kystverkets aksjonsledelse sørge for 
etablering av nødvendige vaskestasjoner.  

 

Øvrige Satser. 

E. Satser for kost- og kjøregodtgjørelse for personell som befordrer fartøyer til 
aksjonssted og/eller i forbindelse med fartøysdrift: 

 Dersom det ikke er organisert forpleiningstjeneste skal det betales 
kostgodtgjørelse iht. statens reiseregulativ. 

 Reiser, diett og kjøring med privat bil dekkes av satser iht. statens 
reiseregulativ. 

 Dersom utleier har benyttet tilhengermateriell for til- og frabefordring av 
fartøyer til aksjonssted skal det utbetales ett engangsbeløp på kr. 550.- 
(uavhengig av størrelse) i tillegg til km-godtgjørelse iht. statens reiseregulativ.  

 Dersom utleier befordrer fartøy til aksjonssted på egen kjøl vil utleier bli 
kompensert med dagsatser iht. Kap A og statens reiseregulativ.  

Beregning av slik godtgjørelse skal alltid avtales med Kystverkets aksjonsledelse på 
forhånd. 

 

F. Satsene i denne veiledningen gjelder fra september 2012. 

 

G. Kystverket har ikke merverdiavgiftspliktig omsetning og er ikke registrert i 
Merverdiavgiftsregisteret. Leien vil derfor ikke bli fakturert med merverdiavgift.  

 

Erstatningskrav. 

H. Erstatning av ødelagt materiell etc: 

Annen erstatning / krav om større utbetaling må fremmes overfor Kystverkets 
aksjonsledelse på samme måte som man ellers ville gjort ovenfor eget 
forsikringsselskap. Saken vil behandles i samråd med utleieres forsiringsselskap. Det 
samme gjelder dersom det kreves større utbetaling enn det som fremgår av 
regulativsatsene.                                                                                              


