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

 

Obligatoriske krav ferdighetssertifikat videregående IGF 
Krav  Beskrivelse  Vedleggsnr.:  
Utdanning Gyldig grunnleggende eller videregående sikkerhetskurs  

Helseerklæring Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege  
Passbilde  Passbilde   
 
Kvalifikasjonskrav for ferdighetssertifikat videregående IGF (velg et alternativ nedenfor) 

Krav  Beskrivelse  Vedleggsnr.:  
Alternativ 1 – 
Kurs + Erfaring 

• Videregående IGF kurs, tabell A-V/3-2 
• Bekreftelse fra kaptein/rederi på en måned godkjent fartstid som 

inkluderer tre bunkringsoperasjoner om bord på skip som bruker 
drivstoff med flammepunkt under 60 °C 

• Ferdighetssertifikat grunnleggende IGF 
 

 

Alternativ 2 – 
Sertifikat + 
Erfaring 

• Gyldig ferdighetssertifikat gass tankere, høyest grad 
 
Bekreftelse fra kaptein/rederi på: 

• Tre måneder fartstid i løpet av de siste fem årene på skip som bruker 
eller fører drivstoff med flammepunkt under 60 ⁰C 

• Deltatt i tre bunkringsoperasjoner om bord på skip som bruker drivstoff 
med flammepunkt under 60 °C 
 

 

Alternativ 3 –
Sertifikat + 
Erfaring 
 

• Gyldig ferdighetssertifikat gass tankere, høyest grad 
• Tre måneder fartstid i løpet av de siste fem årene på skip som bruker 

eller fører drivstoff med flammepunkt under 60 ⁰C. Bekreftes med attest 
fra kaptein/rederi 

• Deltatt i tre bunkringsoperasjoner om bord på skip som bruker drivstoff 
med flammepunkt under 60 °C. hvor av to av de tre 
bunkringsoperasjonene kan erstattes med godkjent simulatortrening. 
Bekreftes med attest fra kaptein/rederi og dokumentasjon fra 
simulatorsenter. 
 

 

 

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

Søknad om ferdighetssertifikat.  
Videregående IGF. Førstegangssøknad.  
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 Sjøfartsdirektoratet  Søknad om ferdighetssertifikat.  
Videregående IGF. Førstegangssøknad.  

Alternativ 4 – 
Sertifikat + 
Erfaring 

• Gyldig ferdighetssertifikat gass tankere, høyest grad 
 
Bekreftelse fra kaptein/rederi på: 

• Tre måneder fartstid i løpet av de siste fem årene på skip som bruker eller 
fører drivstoff med flammepunkt under 60 ⁰C 

• Tre gjennomførte lasteoperasjoner om bord på et gasstankskip 
 

 

Alternativ 5 – 

Overgangsordning 
• Dokumentert opplæring som dekker kompetansene i forskrift 2005/1218 

kategori B, C eller forskrift 2002/644 § 12 andre ledd 
• Tre måneders fartstid i perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2017 på 

skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C. Bekreftes med 
attest fra kaptein/rederi 
 

 

 

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  
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