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Informasjon om søker  
 

Fødselsnummer - 11 siffer           
Fornavn              
Etternavn             
Adresse              
Postnummer             
Poststed              
Telefon                 
E-post              

Søknaden er gebyrlagt. Gebyret må betales før søknaden kan behandles.  
Faktura og svar på søknaden vil bli sendt til den oppgitte adressen. 

 
Kryss av for hvilket sertifikat du skal søke om: 

D1 ☐  
 D2 ☐ 

 500 bt. 
 3000 bt.  D3   ☐  500 bt. 

 3000 bt. 
 
 D4 ☐ 

 
 D5 ☐ 

 

 
 
☐  Kryss av her hvis du skal søke om sertifikat med begrensning til fartsområde 1 og 2.  
 
☐  Kryss av her dersom du ikke har ECDIS kurs, dette fører til begrensning i sertifikatet. 
 

Fylles ut av alle søkere: 
Kvalifikasjonskrav for alle sertifikater: 

Alle sertifikater Beskrivelse Vedlegg nr.: 
Utdanning ROC eller GOC sertifikat  
Utdanning Videregående sikkerhetsopplæring (ved søknad om sertifikat med 

begrensning til fartsområde 1 og 2 er grunnleggende sikkerhetskurs 
tilstrekkelig) 

 

Utdanning Medisinsk behandling ref. STCW A-VI/4-2 (ikke krav ved søknad om sertifikat 
med begrensning til fartsområde 1 og 2) 

 

Utdanning BRM kurs, bedømmelse av godkjent assessor eller hurtigbåtkurs gjennomført 
etter 01.01.2005 (krav for innehavere av STCW 95 sertifikat) 

 

Utdanning ECDIS kurs dokumenteres av de som har vitnemål utstedt før 01.05.2013 
(krav for innehavere av STCW 95 sertifikat) 

 

Helseerklæring Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege  
Passbilde Passbilde  
 

Fyll ut feltet nedenfor som gjelder sertifikatet du skal søke om: 
Kvalifikasjonskrav for kompetansesertifikat D1, D2 (3000 BT) og D3 (3000 BT) 

Krav Beskrivelse Vedleggsnr.: 
Utdanning Vitnemål om bestått eksamen med ref. STCW konvensjonen regel II/2   
Fartstid – 
Alternativ 1 

36 måneder fartstid som dekksoffiser på sjøgående skip over 500 BT  

Fartstid – 
Alternativ 2 

24 måneder fartstid som dekksoffiser, hvorav 12 måneder i stillingen som 
overstyrmann på sjøgående skip over 500 BT. 

 

 
 

 Søknad om kompetansesertifikat. 
 Dekksoffiser. Førstegangssøknad. 

 



Sjøfartsdirektoratet       Søknad om kompetansesertifikat. 
 Dekksoffiser. Førstegangssøknad. 
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Kvalifikasjonskrav for kompetansesertifikat D2 (500 BT): 
Krav Beskrivelse Vedleggsnr.: 
Utdanning Vitnemål om bestått eksamen med ref. STCW konvensjonen regel II/2 
Fartstid 12 måneder effektiv fartstid som dekksoffiser på sjøgående skip over 500 BT 

Kvalifikasjonskrav for kompetansesertifikat D3, D4 og D5: 
Krav Beskrivelse Vedleggsnr.: 
Utdanning Vitnemål om bestått eksamen med ref. STCW konvensjonen regel II/2 for D3, 

II/1 for D4, II/3 for D5 
Utdanning Grunnleggende sikkerhetsopplæring (kan være eldre enn 5 år) 
Fartstid – 
Alternativ 1 

Systematisk opplæring dokumentert via godkjent opplæringsprogram 
(Webcadet/ISF) og 
12 måneder fartstid med dekkstjeneste på sjøgående skip over 15 meter 

Fartstid – 
Alternativ 2 

Systematisk opplæring dokumentert via godkjent opplæringsprogram 
(Webcadet/ISF) og 
6 måneder fartstid i dekkstjeneste med fagbrev matros eller fisker på 
sjøgående skip over 15 meter 

Fartstid – 
Alternativ 3 

36 måneder fartstid på sjøgående skip over 15 meter hvor minimum 6 
måneder av fartstiden inkluderer brovakttjeneste og minimum 30 dager er 
opptjent etter utstedt vitnemål med bedømmelse fra godkjent assessor 

Jeg bekrefter at gitte opplysninger er korrekte og samtykker i at de kan benyttes for vurdering 
av sertifikatsøknader.

Jeg forplikter meg til å
- ikke misbruke sertifikatet.
- melde fra til Sjøfartsdirektoratet dersom kravene til sertifikatet ikke lenger er oppfylt.
- returnere alle sertifikater som er utstedt av Sjøfartsdirektoratet, ved suspensjon eller 
tilbaketrekking av sertifiseringen.

Jeg er oppmerksom på at falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §§ 221 og 361, og vil 
bli politianmeldt.

Dato: Sted: 

Signatur: 

Hjelp: 
Innsending: 
Søknaden sendes Sjøfartsdirektoratets hovedkontor: 

Sjøfartsdirektoratet 
Postboks 2222  
5509 Haugesund 

Assistanse: 
Dersom du trenger mer hjelp, kan du kontakte Sjøfartsdirektoratet. Husk å oppgi hvilket skjema 
henvendelsen gjelder, dette gjør det lettere å finne rett fagpersonell for skjemaet. 
Telefon: 52 74 50 00 


