
DEN FORETRUKNE MARITIME ADMINISTRASJONEN

SJØFARTSDIREKTORATET
Postboks 2222
5509 Haugesund 
post@sdir.no 

Ja
nu

ar
 2

0
20

Mer informasjon
Båtførerprøven driftes av Norsk Test med Sjøfarts-
direktoratet som tilsynsorgan.  Har du spørsmål 
om ICC eller båtførerbeviset, kan du lese mer her:

www.sdir.no/batforerbevis
www.norsktest.no

Båtførerbevis

 
Båtførerbevis og Internasjonalt

båtførersertifikat (ICC)



Er båtførerbeviset obligatorisk for deg?
Er du født 1. januar 1980 eller senere og skal føre 
fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor 
med  større effekt enn 25 HK, må du ha båtførerbevis.   
Båtførerbeviset lar deg føre fritidsbåter opp til 1 5  meters 
lengde (49,21 fot).

Hvorfor er det viktig å ha båtførerbeviset?
Det skjer altfor mange ulykker med fritidsbåter.

Et  minimum av kunnskap er nød vendig for å ferdes 
trygt til sjøs, både for deg selv og for de som er med deg 
i båten. Sjøfartsdirektoratet oppfordrer derfor alle  som skal 
føre fritidsbåt til å ta   båtfører prøven. 

Båtførerprøven tester dine kunnskaper innen 
 sjømannskap,  navigasjon, sjømerker, håndtering av 
 nødsituasjoner og regler som gjelder til sjøs. 

En del forsikringsselskap tilbyr billigere båtforsikringer til 
kunder som har båtførerbevis.

Trenger du kurs?
Du må ikke gå på kurs for å ta båtførerprøven, men Sjøfarts-
direktoratet oppfordrer deg likevel til å  delta på kurs. De 
fleste opplever et kurs som nyttig og  
lærerikt., og økt kunnskap kan gi deg en sikrere båttur. 

Det arrangeres mange ulike typer kurs og du bør velge 
et kurs som passer deg og dine forkunnskaper.  
Sjøfartsdirektoratet kvalitetssikrer ikke kursarrangørene.

Hvor tar du båtførerprøven?
Båtførerprøven gjennomføres som en elektronisk test hos et 
godkjent testsenter. Norsk Test har en oversikt over 
testsentre hvor du kan ta prøven.

Er du under 16 år?
Du kan avlegge båtførerprøven fra du har fylt 14 år, men du vil 
ikke få utstedt båtførerbeviset før du har fylt 16 år. 

Når du er under 16 år, har du kun lov til å føre båt med 
lengde inntil 8 meter, motor med maks effekt på 10 HK 
og som ikke kan oppnå større hastighet enn 10 knop ved 
motordrift. Dette gjelder uavhengig av om du har bestått 
båtførerprøven eller ikke. 

Straff
Hvis du er født i 1980 eller senere og fører fritidsbåt med 
lengde over 8 meter eller som har motor med  større effekt 
enn 25 HK, kan du risikere å bli straffet 
dersom du ikke har båtførerbeviset. 

Om du velger å låne bort båten din til andre, er du selv 
ansvarlig for at regelverket følges..  

Internasjonalt båtførersertifikat (ICC)
Båtførerbeviset er et nasjonalt  sertifikat. Dersom du vil leie 
eller låne båt i utlandet, kan det godt være at norsk båtfører-
bevis ikke vil være  tilstrekkelig. På grunn av dette ble Norge i 
2011 med i en  internasjonal ordning som gjør det enklere for 
 nordmenn å leie fritidsbåt i utlandet. 

ICC er en forkortelse for International Certificate of Com-
petence. Sertifikatet gir deg rett til å føre fritidsbåt i andre 
land som har akseptert ICC som båtfører bevis. Det kan også 
være at private aktører i land som ikke offisielt har akseptert 
ICC vil kreve dette for å tillate utleie. 

For å få ICC, må du bestå den nasjonale  båtførerprøven, i 
tillegg til at du må bestå en praktisk prøve på motorbåt eller 
seilbåt. Du må også fylle ut en egenerklæring om helse. 
Hvilket fartøy den praktiske prøven avlegges på vil  
gjenspeiles i sertifikatet.

Vi anbefaler deg å undersøke om det kreves ICC for å 
leie eller låne fritidsbåt i landet du skal besøke. Du finner en 
liste over land som  aksepterer ICC som båtførerbevis på 
Sjøfartsdirektoratet sine hjemmesider. 

Pris
Pris på båtførerbevis og ICC finner du på www.sdir.no

Økt kunnskap –  
sikrere båttur
Er du en av de som ikke har skaffet deg 
båtførerbeviset? Båtførerbeviset gir deg 
rett til å føre norske fritidsbåter inntil 15 
meter innenfor Norges grenser.


