
 

Vurdering av annen norsk høyhastighetskompetanse 

I henhold til § 17b i Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt - 

Lovdata, kan Sjøfartsdirektoratet bestemme at annen norsk høyhastighetsopplæring kan gi grunnlag 

for å bli fritatt fra kravet om høyhastighetskurs, forutsatt at opplæringen er på samme nivå eller 

høyere enn høyhastighetsbevis.  

Viktig: Hvis en annen høyhastighetsopplæring er vurdert til å gi fritak fra kravet om kurs, må man 

likevel søke ut høyhastighetsbeviset. Informasjon om søknadsprosessen finnes her: Søk om 

høyhastighetsbevis - Sjøfartsdirektoratet 

I tabellen under er de utdanningene som er vurdert til nå listet opp. Tabellen oppdateres etter hvert 

som andre høyhastighetsutdanninger vurderes. 

Type kompetanse Godkjent? Vurdering Merknad 

Hurtigbåtkurs sammen med 
minimum dekksoffiser klasse 5 
(D5). 

Ja Gir grunnlag for å få 
utstedt 
høyhastighetsbevis 
for fritidsbåt, men 
ikke for vannscooter. 

For å kvalifisere for høyhastighetsbeviset, 
må søker dokumentere at man innehar 
gyldig «kvalifikasjonsbevis for 
hurtigbåtoperasjon» hvor det vises til 
emneplan av 18.11.2014 eller nyere fra 
Sjøfartsdirektoratet. I tillegg må søker 
dokumentere at man er eller har vært 
innehaver av minimum dekksoffiser kl. 5 
sertifikat. 
 
For å få høyhastighetsbevis for 
vannscooter må man gjennomføre 
høyhastighetskurset som normalt, dvs. 
teoretisk del og praktisk del vannscooter. 
 

Hurtiggående MOB-kurs Nei Gir ikke grunnlag for 
å få utstedt 
høyhastighetsbevis. 

Dekker ikke emneplan for 
høyhastighetsbevis. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-03-03-259
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-03-03-259
https://www.sdir.no/fritidsbat/sertifikater/hoyhastighetsbevis2/sok-om-hoyhastighetsbevis2/
https://www.sdir.no/fritidsbat/sertifikater/hoyhastighetsbevis2/sok-om-hoyhastighetsbevis2/


 

 

Høyhastighetskurs fra Helt-
Propell AS og RS 
Sjøredningsskolen. 

Delvis Gir delvis grunnlag 
for å få utstedt 
høyhastighetsbevis 
for fritidsbåt, men 
ikke for vannscooter. 

Dokumentasjon på gjennomført 
høyhastighetskurs i regi av Helt-Propell 
AS eller RS Sjøredningsskolen i perioden 
2015 til 2021, gir fritak fra å gjennomføre 
praktisk del for båt. Teoretisk del med 
påfølgende teoretisk prøve må 
gjennomføres som normalt. Til sammen 
vil dette gi grunnlag for å søke ut 
høyhastighetsbeviset for fritidsbåt.  
 
Det gis ikke fritak når det gjelder praktisk 
del for vannscooter. 

Hurtigbåtkurs fra MJVTS 
(Marinens Jeger Våpen Trenings 
Senter) 

Nei Gir ikke grunnlag for 
å få utstedt 
høyhastighetsbevis. 

Dekker ikke emneplan for 
høyhastighetsbevis. 

Instruktørkurs 
høyhastighetsbevis 

Ja Gir grunnlag for å få 
utstedt 
høyhastighetsbevis 
for fritidsbåt, 
vannscooter eller 
begge. 

Hvilket fartøy den praktiske delen ble 
gjennomført på, avgjør hvilket bevis man 
før (fritidsbåt, vannscooter eller begge). 
 
Tilbyder av instruktørkurs er ansvarlig for 
å registrer bestått kurs til 
Sjøfartsdirektoratet. 


