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Rundskriv - Serie R 
 Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F.  

I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og 
konvensjonsendringer. 

 
Mottakere av rundskrivet: (sett kryss)  Nr.: RSR 11-2012 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sdir : 
A: 
U: 
P: 
OFF: 
Hov 
H.i. 
Andre: 

Sjøfartsdirektoratet 
16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer 
Utvalgte utenriksstasjoner 
Produsenter av utstyr evt. undergrupper 
Offshorerederier / plattformsjefer / operatører 
Hovedorganisasjoner 
Høringsinstanser 
      

Dato: 27.04.2012 

Saksnr.: 201132364 / STL 

Opphever:       

Referanse til: Regler for passasjer - og lasteskip, 2011 side 1091 

  Rundskrivet innføres i egen tabell i regelverkssamlingen og 
oppbevares til neste regelverkssamling. 

 

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav 
til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt 
 
 
Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til 
minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt som trer i kraft 1. mai 2012. 
 
Norge aksepterte i mars 2011 FN resolusjon nr. 40 om International Certificate for Operators of 
Pleasure Craft (ICC). Forskriften gjennomfører kravene i denne resolusjonen. Dette innebærer at 
Norge kan utstede Internasjonalt båtførersertifikat. Et internasjonalt anerkjent sertifikat vil gjøre 
det lettere å benytte fritidsbåt som er flagget i utlandet.  
 
Resolusjonen er også akseptert av Østerrike, Hviterussland, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Finland, 
Tyskland, Irland, Litauen, Luxemburg, Nederland, Romania, Slovakia, Sveits og Storbritannia.  
 
Endringer i andre forskrifter 
 
Endringene i forskriften utløser behov for endringer i andre forskrifter. Disse endringene var tatt 
med i utkastet som var på høring. Nærings- og handelsdepartementet fastsetter disse endringene i 
en egen endringsforskrift. 
 
 
 
 
Olav Akselsen 
Sjøfartsdirektør 

 

   
  Else Heldre 

fung. avdelingsdirektør 
 
 
Vedlegg: Forskrift om endring av forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og 

båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt. 
 Høringsmatrise 
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Forskrift om endring av forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og 
båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt 

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet ddmm 2012 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og 
småbåter § 20 annet ledd § 26b jf. § 31, jf. delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 591.  

 

I 

I forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt 
gjøres følgende endringer: 

 

§ 13 andre ledd skal lyde: 

Internasjonalt båtførersertifikat (« International Certificate for Operators of Pleasure Craft ») 
utstedt i henhold til resolusjon 16. oktober 1998 nr. 40 fra de Forente Nasjoners Økonomiske 
Kommisjon for Europa, Transport Committee, Working Party on Inland Water Transport skal 
omfatte kystnavigasjon for å være gyldig i Norge. 

 

Kapittel IV skal settes inn etter § 14 og skal lyde: 

Kapittel IV. Krav for utstedelse av Internasjonalt båtførersertifikat 

§ 15 skal lyde: 

§ 15 

Utstedelse av internasjonalt båtførersertifikat  

Fører av motorbåt og/eller seilbåt, kan få utstedt Internasjonalt båtførersertifikat for 
kystnavigasjon dersom vedkommende oppfyller følgende vilkår: 

a) er fylt 16 år, 
b) er norsk statsborger eller bosatt i Norge, amerikansk statsborger eller statsborger i 

land som ikke er medlem av de Forente Nasjoners Økonomiske Kommisjon for Europa,  
c) kvalifiserer til å få utstedt norsk båtførerbevis eller innehar gyldig kvalifikasjonsbevis 

og 
d) oppfyller kravene til praktisk prøve og helse i henhold til §§ 16 og 17. 
 
Søknad sendes på fastsatt skjema til Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger. 
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§ 16 skal lyde: 

§ 16 

Krav om praktisk prøve 

Praktisk prøve kan avlegges for motorbåt og/eller seilbåt. Prøven skal vise at 
vedkommende kan føre båt og har nautisk og teknisk kunnskap for sikker navigering i kystfarvann. 

 Sertifikat utstedes i samsvar med den type prøve som er avlagt. Prøven skal gjennomføres 
ved virksomhet godkjent av Sjøfartsdirektoratet.  

Sjøfartsdirektoratet kan fastsette nærmere retningslinjer for gjennomføring av den 
praktiske prøven. 

 

§ 17 skal lyde:  

§ 17 

Helsekrav 

Søkeren skal være fysisk og mentalt skikket til å føre fritidsbåt og spesielt ha tilstrekkelig 
styrke på syn og hørsel. 

Det kreves egenerklæring om helse på fastsatt skjema. Sjøfartsdirektoratet kan kreve 
helseattest utstedt av lege dersom det er grunn til å tro at kravet i første ledd ikke er oppfylt. 

Dersom innehaver av internasjonalt båtførersertifikat ikke lenger oppfyller helsekravene, skal 
sertifikatet ikke benyttes. 

Sjøfartsdirektoratet kan trekke tilbake sertifikatet på bakgrunn av informasjon fra lege om at 
helsekravene i første ledd  ikke lenger oppfylles. 
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Nytt kapittel V skal lyde: 
 

Kapittel V. Avsluttende bestemmelser 

§ 18 skal lyde:  

§ 18 

Båtførerregister 

Det skal føres et sentralt båtførerregister. Det kan være ett register for nasjonalt 
båtførerbevis og ett register for internasjonalt båtførersertifikat. 

 Registeret kan inneholde opplysninger om innehaverens personalia, tidspunkt for 
gjennomført båtførerprøve og utstedt båtførerbevis og internasjonalt båtførersertifikat. Registeret 
må ikke inneholde sensitive personopplysninger.  

 

§ 19 skal lyde: 

§ 19 

 Gebyr 

Søker skal betale gebyr for teoretisk båtførerprøve, utstedelse av båtførerbevis og 
utstedelse av internasjonalt båtførersertifikat. Gebyret fastsettes av departementet i henhold til 
forskrift om gebyr for utstedelse av sertifikater og påtegning til maritimt personell og av 
båtførerbevis til båtførere. 

 

Nåværende §§ 17 til 19 blir nye §§ 20 til 22 

 

 
II 

 

Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft 01.05.2012 
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Sammenstilling og vurdering av høringsuttalelsene i forbindelse med høring 
vedrørende internasjonalt båtførersertifikat - ICC - Forslag til endring av 
forskrift 03032009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for 
fører av fritidsbåt 

Det er mottatt 13 høringsuttalelser, av disse var det 9 som var positive til forslaget eller ikke 
hadde kommentarer til det. 

 

§ Høringsinstans Merknad(er) Direktoratets 
kommentarer 

16 NORSKE BÅTSKOLER Mener at båtene som 
benyttes til praktisk 
prøve skal ha 
skroglengde lenger enn 
8 meter 

Tas ikke til følge. 
Sjøfartsdirektoratet 
fastholder at båtene 
som benyttes til prøven 
skal ha skroglengde 
lenger enn 10 meter. 
 

16 NORSKE BÅTSKOLER Mener at eksaminator 
må kunne dokumentere 
fartstid og bruk av 
fritidsbåt i tillegg til å 
ha 
fritidsskippersertifikat 

Tas til følge. 
Kravet er ivaretatt i 
retningslinjene ved at 
sensor minimum må ha 
fritidsskippersertifikat 
med dokumentert 
praktisk erfaring for 
den båttype det skal 
avlegges prøve for.   

16 NORSKE BÅTSKOLER Mener at eksaminator 
må delta på et mindre 
«eksaminators 
kursopplegg» 

Tas ikke til følge. 
Tilbyder av praktisk 
prøve er ansvarlig for å 
gjøre en helhetlig 
vurdering av om 
potensielle sensorer er 
egnet til oppgaven. 

16 NORSKE BÅTSKOLER Mener at tilbyder av 
praktisk prøve skal søke 
Sjøfartsdirektoratet om 
godkjenning av sine 
eksaminatorer 

Tas ikke til følge. 
Tilbyder av praktisk 
prøve er ansvarlig for å 
gjøre en helhetlig 
vurdering av om 
potensielle sensorer er 
egnet til oppgaven. 

16 NORSKE BÅTSKOLER Begrepet «kunnskap for 
sikker navigering i 
kystfarvann». Mener at 
kandidaten skal utføre 
en seilingsrute i 
kystfarvann, og 
demonstrere hvor 
vedkommende befinner 
seg i farvannet ved hjelp 

Tilbyder må legge opp 
en seilingsrute som 
ivaretar de elementer 
som fremgår av 
kompetansematrisen 
for praktisk prøve.   
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av sjømerker og 
objekter på land.  

15 BAATSKOLEN POSEIDON Mener at kandidatenes 
teoretiske kunnskaper 
må verifiseres ved 
minimum ny 
båtførerprøve eller 
tilsvarende. 

Tas ikke til følge. 
Båtførerbeviset har 
ingen begrensning på 
gyldighetstid. 

16 BAATSKOLEN POSEIDON Ønsker at det 
innarbeides en 
formulering som 
presiserer at «… hvis 
kandidaten foretar seg 
noe som medfører at 
sensor må gripe inn for 
å unngå å sette båt eller 
liv i fare, så har 
kandidaten strøket». 

Tas til følge. 
Kravet er ivaretatt i 
retningslinjene ved at 
sensor må foreta en 
helhetsvurdering av om 
kandidaten har ført 
fartøyet trygt og 
sikkert. 
 

16 BAATSKOLEN POSEIDON Mener at det i den 
praktiske prøven må 
legges inn et teoretisk 
element for å verifisere 
den nautiske 
kunnskapen. 

Tas til følge. 
Kravet er ivaretatt i 
kompetansematrisen 
for praktisk prøve. 

16 BAATSKOLEN POSEIDON Ønsker å samordne 
praktisk prøve til ICC 
med praktisk utsjekk for 
D5L. 

På sikt er det naturlig at 
det skjer en 
samordning. 

16 BAATSKOLEN POSEIDON Mener det er 
hensiktsmessig å 
implementere en 
tilpasset ICC-prosedyre 
i tilbydernes 
eksisterende D5L-
kvalitetssystem. 

Virksomheten 
innarbeider prosedyre 
for ICC i eksisterende 
kvalitetssystem. 

16 Engelsviken Båtskole & 
Charter 

Ønsker at skroglengden 
på båten som benyttes 
til praktisk prøve skal 
være minimum 8 meter. 

Tas ikke til følge. 
Sjøfartsdirektoratet 
fastholder at båtene 
som benyttes til prøven 
skal ha skroglengde 
lenger enn 10 meter. 

17 Helsedirektoratet Mener at 
egenerklæringen om 
helse bør være 
forholdsvis detaljert, jf. 
egenerklæringen for 
førerkort for bil. 

Sjøfartsdirektoratet har 
vurdert og kommet 
frem til at helsekravet 
som er foreslått er 
tilfredsstillende for 
formålet. 
 

17 Helsedirektoratet Påpeker at det er 
vanskelig for legen å gi 
en pålitelig vurdering 
og konklusjon når det 

Resolusjon 40 har en 
beskrivelse av 
helsekrav som må 
legges til grunn. Det er 
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ikke er sagt noe om hva 
som skal være et 
minstekrav helsemessig 
for å få sertifikatet. Til 
hjelp for sin 
undersøkelse og 
vurdering må legen ha 
en veileder om 
minstekrav til syn og 
hørsel og hva som ellers 
er viktig å vurdere i 
denne sammenheng. 

imidlertid riktig at noe 
skjønn vil måtte bli 
utøvd av den enkelte 
lege. 
Sjøfartsdirektoratet ser 
ikke dette som 
uforholdsmessig 
problematisk ettersom 
erklæring fra lege ikke 
er hovedregelen. 

 

Internt har det kommet kommentar til § 17 hvor det stilles spørsmål ved hva som nærmere ligger i 
at «søkeren skal være fysisk og mentalt skikket til å føre fritidsbåt og spesielt ha tilstrekkelig 
styrke på syn og hørsel». Ettersom det kun kreves egenerklæring, blir det opp til søkeren selv å 
vurdere sin helsetilstand. 

 


