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Formål: Norboat Plastautorisasjon har som formål å bidra til at profesjonelle aktører i fritidsbåtbransjen 
gjennomfører sitt arbeid på en ryddig og fagmessig måte som inngir trygghet hos forbruker, og med dette sikrer 
at relevante lover, forskrifter og andre bestemmelser ivaretas på en tilfredsstillende måte. 

 
 

A. OMFANG AV AUTORISASJONSORDNINGEN 

1. Autorisasjonsordningen omfatter følgende: 

a. Analyse av plastskader med tilhørende komponenter i plastbåter. 

b. Demontering / montering av komponenter i plastbåter i forbindelse med 

plastreparasjoner. 

c. Plastreparasjoner av plastbåter. 

2. Autorisasjonen omfatter ikke annet enn hva som fremkommer ovenfor. 

3. Autorisasjonen omfatter ikke bygging, ombygging, eller andre vesentlige endringer av 

plastbåter, unntatt fra hva som fremkommer under punkt 12. 

 

B. ANDRE BESTEMMELSER 

4. Autorisasjon innvilges kun bedrifter. 

5. Autorisasjon innvilges med en tidsbegrenset varighet spesifisert av NORBOAT, men med 

adgang til ytterligere forlengelse. 

6. Autorisasjon innvilges kun bedrifter som er medlem i NORBOAT. 

7. Autorisert skal ha oppnevnt en ansvarlig plastreparatør som står faglig ansvarlig for alt 

plastreparasjonsarbeid i bedriften. 

8. Ansvarlig plastreparatør skal være fast tilsatt i bedriften. 

9. Ansvarlig plastreparatør skal oppfylle de til enhver tid gjeldende kompetansekrav fastsatt av 

NORBOAT, herunder inneha relevant fagbrev og ha bestått eksamen i grunnleggende 

plastreparasjoner. I enkelte tilfeller kan kravet om fagbrev fravikes dersom vedkommende 

plastreparatør kan dokumentere relevant erfaring i minst fem år i tillegg til å inngå en 

bindende avtale med NORBOAT om at fagprøve avlegges, og fagbrev fremskaffes, innenfor en 

nærmere spesifisert tidsfrist. 

10. Autorisert skal legge til rette for at ansvarlig plastreparatør er kjent med, forstår, og følger, de 

til enhver tid gjeldende bestemmelsene for autorisasjonsordningen, herunder  kravene til 

HMS. 
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11. Autorisert skal stille til rådighet hensiktsmessige lokaliteter og fasiliteter, herunder 

nødvendig utstyr, verktøy, verneutstyr, manualer mv. Spesielt nevnes: 

a. Området skal være tillatt benyttet til plastreparasjoner. 

b. Området skal være oppvarmet. 

c. Området skal ha avsug for løsemidler og støv. 

d. Området skal ha egnede rom for oppbevaring av herder, plast etc. 

e. Avfallshåndteringen skal være forskriftsmessig. 

f. Egnet verneutstyr skal være tilgjengelig. 

12. Autorisert er ansvarlig for at nødvendig faglig ekspertise konsulteres der skadeomfanget 

av båten tilsier det. Ved behov for strukturelle forbedringer som resulterer i endringer i 

båtens strukturelle oppbygging, skal alltid nødvendig faglig ekspertise konsulteres. 

13. Det skal være opprettet en autorisasjonsnemnd med følgende sammensetning og 

mandat: 

a. Nemnden skal bestå av en representant fra NORBOAT og tre representanter fra de 

autoriserte bedriftene. Representantene fra bedriftene velges av de autoriserte 

bedriftene for en to-års periode. 

b. Nemndens oppgave er å administrere autorisasjonsordningen, herunder: 

i. Godkjenne / avslå søknader om autorisasjon. 

ii. Beslutte tilbakekalling av bedrifters autorisasjon. Punkt 18 i de 

generelle bestemmelsene, vedrørende tilbakekalling, vil her være 

førende. 

iii. Utarbeide og revidere styrende dokumenter. 

iv. Vurdere, og gi NORBOAT råd, vedrørende hensiktsmessigheten av 

autorisasjonsordningen, herunder autorisasjonsbestemmelsene. 

v. Organisere og avholde møter / samlinger med autoriserte bedrifter. 

c. Nemnden kan ikke fatte vedtak som strider mot autorisasjonsbestemmelsene. 

d. Nemnden beslutter selv hvordan den organiserer arbeidet. 
 
 

14. Autorisert skal innen den 1. oktober hvert år sende inn årlig rapportering i henhold til 

retningslinjer for autoriserte Plastreparatører. Manglende årsrapportering vil resultere 

i bortfall av autorisasjon for den enkelte bedrift. 

15. Oppsigelse av autorisasjon må skje før den 1. oktober i året innen bedriften ønsker å 

fratre ordningen. 


