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Bekreftelse på førerrettigheter til det norske båtførerbeviset, ICC og 
fritidskippersertifikatet (D5L) 
 
Sjøfartsdirektoratet bekrefter at det norske båtførerbeviset, internasjonalt båtførersertifikat (ICC) og 
fritidsskippersertifikatet (D5L) gir innehaver rett til å føre vannscooter i Norge. Denne retten er hjemlet i §§ 7 
og 15 i forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt, og § 29 
i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 
 
Til informasjon vil førerrettighetene til det norske båtførerbeviset, ICC og fritidsskippersertifikatet (D5L) endres 
fra 1. juni 2023, da det innføres krav om høyhastighetsbevis for fører av fritidsbåt, inkludert vannscooter, som 
kan oppnå en fart på 50 knop eller mer. Fra denne datoen vil det norske båtførerbeviset, ICC og 
fritidsskippersertifikatet (D5L) ikke gi førerrettighet på fritidsbåter, inkludert vannscootere, som kan oppnå 
hastighet på 50 knop eller mer. 
 
The Norwegian Maritime Authority confirms that the Norwegian boating licence, International Certificate of 
Competence (ICC) and Certificate for Deck Officer Class 5 Pleasure Craft (D5L) entitles the holder to operate 
personal watercraft (PWC) in Norway. This is in accordance with section 7 and section 15 in Regulations on 
requirements for minimum age and boating licence, etc. for masters of recreational craft and section 29 in 
Regulations of 22 December 2011 No. 1523 on qualifications and certificates for seafarers. 
 
From 1 June 2023, operators of recreational crafts that can achieve a speed of 50 knops or more, is required to 
hold the Norwegian high speed licence. From this date, the master’s rights of the Norwegian boating licence, 
ICC and D5L will not include recreational craft (included PWC) that can achieve a speed of 50 knops or more. 
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