Søknad om båtførerbevis
Førstegangssøknad – båtførerbevis.

PASSBILDE
Bildet festes her.
Ikke bruk stift – da kan ikke
bildet brukes.

Bruk blokkbokstaver og skriv tydelig!

Bildet skal ikke være eldre
enn et år.

Søknadsdato:

Kjønn:

Mann

Kvinne

Fornavn:

Etternavn:

Nasjonalitet:

Bosted (land):

Adresse:

Post nr.:

Telefon:

E-post:

Fødselsdato:

Poststed:

Kopi av godkjent legitimasjon vedlagt.
Ved navneendring etter avlagt prøve, må kopi av vigselsattest eller navnebrev vedlegges.
Det er tilstrekkelig at dokumentasjonen beskrevet i ett av alternativene nedenfor vedlegges
søknaden.
Jeg har avlagt og bestått båtførerprøven, og er registrert i båtførerregisteret.
(Ingen innsending av dokumentasjon er nødvendig).
Kopi av gyldig kvalifikasjonsbevis er vedlagt (se beskrivelse nedenfor)
Kopi av kvalifikasjonsbevis som er utgått er vedlagt (se beskrivelse nedenfor)
Utstedelse av båtførerbevis på bakgrunn av kvalifikasjonsbevis.
Med kvalifikasjonsbevis menes blant annet:
• Båtførerkort utstedt av Norske Båtskoler, eller båtførersertifikat
• Bekreftelse på bestått eksamen ved Statens sjøaspirantskoler
• Fritidsskippersertifikat eller fritidsbåtskippersertifikat (D5L/D5LA)
• Dekksoffisersertifikat
• Militære maritime sertifikater av tilsvarende grad
• Anerkjent utenlandsk båtfører- eller kvalifikasjonsbevis, som har like eller høyere
førerrettigheter som det norske båtførerbeviset. Verifikasjon på at beviset er et nasjonalt
anerkjent bevis må vedlegges.
Utstedelse av båtførerbevis på grunnlag av annen teoretisk kompetanse enn kvalifikasjonsbevis.
(Sjøfartsdirektoratet kan bestemme at annen teoretisk kompetanse enn kompetansen som er ramset opp ovenfor, skal
regnes som kvalifikasjonsbevis forutsatt at opplæringen er på samme nivå eller høyere enn båtførerprøven. Det er en
forutsetning at den teoretiske kompetansen omfatter pensum til båtførerprøven.)

Vitnemål eller annen gyldig dokumentasjon som viser tilsvarende eller høyere teoretisk
kompetanse enn båtførerprøven er vedlagt
Fagplan/læreplan tilhørende vitnemålet er vedlagt
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Antall vedlegg
Undertegnede bekrefter at oppgitte opplysningene er korrekte og fyller kravene til sertifisering.

Sted, dato
………………………………….……….……….

Søkers signatur
……………………………………….……….……….……….

Innsending av skjema
Gebyr for utstedelse av båtførerbevis følger av forskrift 1. januar 2010 nr. 1739 om gebyr for utstedelse av
sertifikater. Se priser på www.norsktest.no.
Faktura sendes i posten sammen med båtførerbeviset.
Send søknad med vedlegg til:

Norsk Test AS
9917 KIRKENES
Eller til bat@norsktest.no

Mer informasjon
Forventet behandlingstid er tre uker fra mottatt søknad.
Dersom du trenger hjelp for utfyllelse av skjemaet kan du ta kontakt med Norsk Test AS på telefon 78 97 35 00
Førerkort, pass og bankkort med bilde anses som godkjent legitimasjon.
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