Søknad om duplikat

Skal benyttes av personer som tidligere har fått utstedt ICC eller båtførerbevis
PASSBILDE
Stift f ast
passbildet her.
Ikke sett stiften i
hodet på
passbildet.

Bruk blokkbokstaver og skriv tydelig!

Bildet skal ikke være
eldre enn ett år.

Søknadsdato:
Kjønn:

Bevisnummer:
Mann

Kvinne

Fødselsdato:

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Post nr.:

Telefon:

E-post:

Poststed:

Kopi av godkjent legitimasjon vedlagt.
Ved navneendring etter avlagt prøve, må kopi av vigselsattest eller navnebrev vedlegges.
For å få utstedt duplikat av båtførerbevis eller ICC, så må ett eller flere av alternativene under fylles ut.
Jeg har bestått båtførerprøven og er registrert i båtførerregisteret, men har mistet båtførerbeviset.
Jeg ønsker å bytte inn mitt gamle båtførerbevis i et nytt.
Jeg har tidligere fått utstedt ICC, men har mistet beviset.
Dokumentasjon beskrevet i ett av alternativene under må vedlegges når du søker om å få utstedt
duplikat, dersom du ikke er registrert i båtførerregisteret.
Kryss av for hvilken dokumentasjon som vedlegges
Kopi av dokumentasjon (eks kopi av eldre båtførerbevis) som viser at båtførerprøven er bestått.
Bekreftelse fra sensor om at båtførerprøven er bestått.
Bekreftelse fra lærersted hvor opplæringen fant sted om at båtførerprøven er bestått.
ICC: Bekreftelse på bestått båtførerprøve og bestått praktisk prøve.

Antall vedlegg
Undertegnede bekrefter at oppgitte opplysningene er korrekte og fyller kravene til sertifisering.

Sted, dato
………………………………….……….……….
KS- 0352 B
USB

Søkers signatur
……………………………………….……….……….……….
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SJØFARTSDIREKTORATET

Innsending av skjema
Gebyr for utstedelse av båtførerbevis følger av forskrift 1. januar 2010 nr. 1739 om gebyr for utstedelse av
sertifikater. Se priser på www.norsktest.no.
Faktura sendes i posten sammen med båtførerbeviset.
Send søknad med vedlegg til:

Norsk Test AS
9917 KIRKENES
Eller til bat@norsktest.no

Mer informasjon
Forventet behandlingstid er tre uker fra mottatt søknad.
Dersom du trenger hjelp for utfyllelse av skjemaet kan du ta kontakt med Norsk Test AS på telefon
09917.
Førerkort, pass og bankkort med bilde anses som godkjent legitimasjon.

KS- 0352 B
USB

Revisjonsdato: 05.2015

Side 2 av 2

