
 

Regler for utlån av kano, kajakk og SUP-brett  
 

• Standard lånevilkår for utstyrssentralen gjelder ved utlån av kano/kajakk/SUP-brett, i 

tillegg til det som er beskrevet nedenfor.  

• Låntaker må være over 18 år, eller i følge med person over 18 år og være 

svømmedyktig.   

• Bindal kommune har ansvaret for at utstyret er i god stand.  

• Låntaker må kunne skrive under på egenerklæring om sikkerhetsvett/regler.  

• Låntaker er ikke dekket av utleiers forsikring, og er selv ansvarlig for en forsikring som 

dekker eventuelle skade/tap.  

• Låntaker er erstatningsansvarlig ved tyveri av utlånt utstyr.  

• Om utstyr blir ødelagt utover vanlig slitasje, er låntaker selv ansvarlig for kostnadene 

tilknyttet dette.  

• Låntaker må informere om utstyr blir ødelagt/alvorlige hendelser som har oppstått 

under lånetiden.  

• Både Bindal kommune (båteier) og låntaker (båtfører) er ansvarlig for å overholde 

småbåtloven §27.  

• Redningsvest skal brukes av alle til enhver tid (småbåtloven §23a første ledd), også 

ved bruk av SUP 

• Utstyr skal være rengjort før det leveres tilbake. 

 

  Padlevettreglene (Sjøfartsdirektoratet): 

1. Velg båt som passer til dine ferdigheter og til turen. 

2. Sjekk at utstyret er i orden. 

3. Kle deg etter vanntemperaturen. Ta med reservetøy. 

4. Ha alltid på deg godkjent padlevest. 

5. Overvurder ikke dine egne ferdigheter. Øv deg på redningsteknikker. 

6. Dersom du velter, forlat ikke båt eller åre. 

7. Ha respekt for vær og vind, og sjekk værvarslingen før du går ut i kajakk/kano/SUP. 

8. Hold god avstand til andre båter. Sørg for å bli sett. 

9. Lær deg livredding. 

10. Vær miljøbevisst. Vis hensyn overfor naturen. Husk sporløs ferdsel. 

 



Egenerklæring, rettigheter og plikter ved lån av  

kano, kajakk og SUP-brett fra Bindal kommune 

 

Padling med kano/kajakk/SUP-brett kan være utfordrende for mange, og når du padler selv 

er du ansvarlig for din egen sikkerhet. Det er viktig at du gjør deg kjent med havstrømmer og 

båttrafikk før du setter fartøyet ut på vannet. Bindal kommune/utlånssentralen stiller krav 

om at låntaker har de ferdighetene som trengs for å utøve sikker padling.  

Dette skjemaet er en erklæring på at du har lest og forstått Bindal kommune/utlånssentralen 

sine regler for lån og bruk av kano/kajakk/SUP-brett, lest og forstått padlevettreglene, samt 

har de ferdighetene som trengs for å holde deg trygg på vannet.  

 

Erklæring:  

Jeg bekrefter med dette at jeg behersker de grunnleggende ferdighetene som trengs for å 

utøve sikker ferdsel i vann, og har gjort meg kjent med alle regler og forskrifter som er 

tilknyttet utleie av kano/kajakk/SUP-brett fra Bindal kommune/utstyrssentralen samt 

padlevettreglene. 

 

Navn med blokkbokstaver: .................................................................................................  

 

Fødselsdato: ........................................................................................................................ 

 

E-post: ........................................................................ Mobil: ……….....................................  

 

Dato og underskrift: ……………………………………………………..................………………………………… 


