
Oslofjorden båteierunion ble startet 12. april 1986 og består 
i dag av et styre med stor interesse for båtlivet. OBU er  en 

av Oslofjordens største båtorganisasjoner, med over  45 
medlemsforeninger – med over 10 000 medlemmer. 

Oslofjorden Båteierunion 

Ditt beste
valg i fjorden.

www.obat.no



OBUs formål er å arbeide for båtlivsinteressene for enhver 
båtforening som sokner til Oslofjorden og som ønsker å 
være medlem – fra svenskegrensen i øst til Kragerø i vest. 

VÅRE TILLITSVALGTE HAR INGEN LØNN 

En av båteierunionens hovedoppgaver er blant annet å 
følge nøye med i myndighetenes forvaltning av båtlivs
interessene. Vi er høringsinstans, både lokalt og sentralt 
i saker som har tilknytning til båtlivet. Vi ønsker å aktivt 
bidra til å ivareta, utvikle og vedlikeholde våre medlemmers 
interesser ved å fremme båtlivspolitikken og tiltak knyttet til 
dette.

Våre medlemshavner: obat.no/obu-havner

På bølgelengde med båtfolket



Tlf. 63 87 90 07 • www. nlbd.no

Lei båten din?  
Husk panteordning.

T:  +47 480 73 300

E:  boat@soderbergpartners.no

W: soderbergpartners.no

Vi loser deg
frem til den beste 
båtforsikringen.T:  +47 480 73 300

E:  boat@soderbergpartners.no

W: soderbergpartners.no

Vi loser deg
frem til den beste 
båtforsikringen.

Oslofjorden båteierunion engasjerer seg aktivt i sitt 
område på følgende felt

ARBEID OPP MOT STATLIGE- OG 
FYLKESKOMMUNALE MYNDIGHETER 

•  Fremme av båtlivspolitikken

•  Ivareta og utvikle friområder

•  Sikre areal for opplagsplasser

•  Renovasjonstiltak

•  Andre tiltak til fremme av båtlivet

•  Miljødepartementet

•  Klima- og forurensingsdirektoratet

ARBEID OPP MOT KOMMUNALE MYNDIGHETER

•  Områdedisponering til båtlivsformål

•  Renovasjonstiltak

•  Erfaringsutveksling vedrørende: mudring, skjerming av  
    hjemmehavner, opplags- og parkeringsplasser og 
    andre servicetilbud for båtfolket

En sentral aktør

Beredskapsbåten 
i Østfold.
OBU støtter dette 
initiativet som kan være
livreddende for våre medlemmer 
hvis uhellet er ute.

     Spennende opptak 
i Vindfangeren.

BÅTSEPTIK
Her finner du tømmestasjoner 
i Oslofjorden



AVTALER/SAMARBEID

Av•og•til www.avogtil.no

Hold Norge Rent: Våre medlemmer deltar i strandryd-
ding året rundt i samarbeid med kommuner og foreninger.

Røde Kors: Hjertestarter v/Kari Vaksdal mob.90119576
Mail: kari@rodekorsforstehjelp.no

Farco AS: Rabattavtale. Se hjemmeside www.obat.no

Beredskapsbåten Østfold: (støttet økonomisk) En fra 
OBU styret er frivillig mannskap.

Sensar Marine: Varslingssystemer. Se vår hjemmeside. 
Mauricio Dias tlf.: 408 56 122 
Mail: mauricio@sensamarine.no

ANDRE OPPGAVER
OBUs gjestehavnsordning gjør det mulig for våre 
 medlemmer med gratis bytte av båtplass i våre havner for 
kortere tid. Dette gjelder i ferietiden og om plass er ledig.

Denne vimpelen 
får du kjøpt hos 
din båtforening.

WWW.PARMAFENDER.NO Norsk kvalitet laget av båtfolk — for båtfolk 

 
Bryggefendere designet for lang levetid i arktiske omgivelser. 
Laget av kuldefleksibel, slitesterk og UV stabilisert polyuretane.  
Varig  og solid innfesting med syrefast stål for brygger og utlig-
gere.  
Ved eventuelle skader kan fenderen enkelt repareres og etter 
endt livsløp resirkulerer vi den til nye fendere ved hjelp av vår 
returordning.  

Oslofjorden Båteierunions daglige arbeid består av å 
bistå den enkelte forenings behov. 

OBU har et definert geografisk område som strekker 
seg fra Kragerø til svenskegrensen. I dette område skal 
OBU være båteiernes talerør og «vaktbikkje» i forhold 
til  kommuner, fylker og staten. Vi jobber for å ivareta og 
forbedre betingelsene for dugnadsbaserte og  frivillige 
 foreninger, slik at den enkelte båteier kan utøve sin 
 interesse innenfor gode rammer.

Vår styrke og påvirkningskraft ligger i å være mange.  
Jo flere vi blir, desto bedre blir vår mulighet til å 
påvirke. Vi ønsker derfor at så mange som mulig av 
 Oslofjordens båtforeninger vil slutte seg til OBU.

I saker av felles interesse samarbeider OBU med  
de  øvrige maritime interesseorganisasjonene.

Vi samarbeider med leverandører for gode avtaler  
og utføring av arbeid med tanke på isfrie havner, el- og 
 vannanlegg. OBU ønsker også å påvirke til bedre  
merking av småbåtleder og urent farvann.

OBU jobber sterkt for å få tilbake muligheten til å søke 
om momskompensasjon som regjeringen fjernet i 2019.

OBU mener: Ved å utestenge alle båtforeninger i Norge 
fra ordningen bryter kulturdepartementet Lovdata de selv 
har utarbeidet samtidig som det utføres stor forskjells-
behandling av frivillig arbeid.

VÅRE FORENINGER BISTÅR:
Redningsselskapet(RS) med kraner og mottak av 
 uheldige båteiere. Politiet ved behov, Brann og Rednings-
tjenesten, Røde Kors (avtale om hjertestarter), Havne-
vesenet, Oslofjorden Friluftsråd, Kystverket, Toaletter til 
felles bruk. Bistår ved bruk av Kyststien, har dugnad 
også her.

Hva gjør vi?

Vindfangerbukta Båtforening
har egen strand som er laget 
for bruk for alle.



Spesialområder:

Gravearbeider
Sjøarbeider

Vann og avløp
Hyttetomter

Dykkearbeider
Bryggebygging

Mudring

Østerøyveien 35, 3236 Sandefjord
Tlf. 33 48 30 90 • www.arneroed.no

Bryggestrøm AS, din totalleverandør 
av strømsøyler og relaterte produkter 
til marina og camping.
Selskapet er agent for Rolec Ser-
vices Ltd som i over 30 år har levert 
kvalitets produkter over hele verden

Vi har Norges største utvalg av strøm-
søyler. 

Betalingssystemet Marina  
Booking APP - Camp Booking APP tar 
full kontroll i din havn eller camping-
plass, med salg av både leie og strøm 
direkte på telefonen.

Tlf. 907 40 399
E-post: post@bryggestrom.no
www.bryggestrom.no
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www.obat.no

Bli medlem
Ønsker du å støtte arbeidet for et bedre båtliv?
Meld inn din båtforening her :

INTERESSERT? 
TA KONTAKT MED OSS!

Oslofjorden Båteierunion – OBU
Bråtanveien 5
1446 Drøbak

Trond Arvid Larsen
tro-arvi@online.no
Telefon: 917 85 745

Tor Erik Andreassen
toeran50@gmail.com
Telefon: 975 81 900

OSLOFJORDEN BÅTEIERUNION 
ER SAMARBEIDSORGANET FOR 
BÅTFOLKET I OSLOFJORDEN

Våre samarbeidspartnere 
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Alle bildene er tatt ved Vindfangebukta båtforening i Drøbak

OBUs juridiske bistand

Ditt beste
valg i fjorden.

www.obat.no


