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Formål: Norboat Autorisasjon 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 som 
sikrer at relevante lover, forskrifter og andre bestemmelser ivaretas på en tilfredsstillende måte.  

  

* dette kan være bedrifter og/eller personer slik det fremkommer av de spesielle bestemmelsene.  

  

  

A.INNLEDENDE BESTEMMELSER  

1. Autorisasjon innvilges gjennom søknad til NORBOAT når den autoriserte oppfyller og 

aksepterer vilkårene for autorisasjon.  

2. Den bedrift som skal benytte autorisasjonen skal stå oppført i Enhetsregisteret med eget 

organisasjonsnummer, og skal ha stått oppført med dette organisasjonsnummeret i minst ett 

år.  

3. Søkere som er domfelt for brudd på regler som er relevant for autorisasjonsordningen, 

innvilges ikke autorisasjon før eventuelt tidligst etter en periode på ett år etter rettskraftig 

domfellelse.  

4. Autoriserte er ansvarlige for at aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten 

oppfylles.  

5. Autoriserte er ansvarlige for at gjeldende bestemmelser for autorisasjonsordningen 

oppfylles, herunder de styrende dokumenter. Dersom nærværende generelle bestemmelser 

(A, B og C) kommer i konflikt med de spesielle bestemmelsene for autorisasjonsordningen, er 

det sistnevnte bestemmelser som gjelder.  

6. Autoriserte er ansvarlige for at det føres klage- og avviksbehandling i bedriften i forhold som 

vedrører autorisasjonen, og at dette inngår i bedriftens kvalitetssystem / 

internkontrollsystem.  

7. Autoriserte skal avstå fra å påta seg, eller avbryte oppdrag, hvor vedkommende ser eller 

burde se at oppdraget strider mot bestemmelsene for autorisasjonsordningen.  



 

 

  

8. Autoriserte skal være ansvarsforsikret i forhold til eventuelt erstatningsansvar som kan 

oppstå i forbindelse med oppdrag den autoriserte har påtatt seg som er omfattet av disse 

bestemmelsene. Dette gjelder bare der slike forsikringsordninger er etablert, som en 

alminnelig ordning, gjennom forsikringsselskap i Norge.  

9. Autoriserte skal betale årsgebyr til NORBOAT etter satser fastsatt av  

NORBOAT. Autoriserte skal i tillegg dekke alle kostnader forbundet med tilsyn og revisjon.  

 

  

B. TILSYN, RAPPORTERING OG DOKUMENTASJON  

10. Autoriserte skal rapportere til NORBOAT, uten unødig opphold, endringer hos den 

autoriserte, som kan ha betydning for autorisasjonen.  

11. Autoriserte skal rapportere til NORBOAT, hvert år innen 1. oktober, nærmere angitte forhold 

på skjema fastsatt av NORBOAT.  

12. Oppsigelse av autorisasjon må skje innen den 1. oktober året før man ønsker å fratre 

ordningen.  

13. Autoriserte skal på forespørsel gi NORBOAT, eller representant oppnevnt av NORBOAT, 

innsyn i de anliggender som har med autorisasjonen å gjøre. Det samme gjelder tillatelse til å 

føre tilsyn / revisjon med den autoriserte.  

14. Autoriserte skal dokumentere alle oppdrag.  

15. All dokumentasjon som er omfattet av autorisasjonsordningen skal arkiveres og oppbevares i 

bedriften i minst fem år, eller lengre dersom lover eller forskrifter stiller krav om dette.  

  

C. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER  

16. Autorisasjonsordningene skal ha oppnevnt en autorisasjonsnemnd. Nemndens 

sammensetning og mandat vedtas for den enkelte autorisasjonsordning.  

17. NORBOAT kan tilbakekalle autorisasjonen dersom det avdekkes brudd på bestemmelser som 

gjelder for autorisasjonen. Autoriserte som har fått tilbakekalt sin autorisasjon innvilges ingen  

 

 



 

 

 

18. ny NORBOAT-autorisasjon før eventuelt tidligst etter ett år fra det tidspunktet den 

autoriserte fikk tilbakekalt sin autorisasjon.  

19. Autorisasjonen bortfaller umiddelbart dersom:  

a. Den autorisertes medlemskap gjennom NORBOAT opphører når medlemskap er en 

forutsetning for autorisasjon, eller  

b. Den autoriserte avvikler, opphører eller tas under konkursbehandling.  

20. Beslutning om tilbakekalling av autorisasjon fattes av den aktuelle autorisasjonsnemnd. Før 

en slik beslutning fattes skal den autoriserte gis rimelig frist til å uttale seg i saken. Beslutning 

om tilbakekalling kan påklages til NORBOATs styre for endelig vedtak. Endelig vedtak kan ikke 

påklages.  

21. Autoriserte som har fått tilbakekalt sin autorisasjon, eller hvor autorisasjonen av andre 

årsaker har bortfalt, plikter å påse at all markedsføring forbundet med autorisasjonen 

opphører umiddelbart, og at autorisasjonsskilt m.v. omgående returneres NORBOAT.  

21. NORBOAT kan når som helst endre bestemmelsene for autorisasjonsordningen. Det påhviler 

den autoriserte å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende bestemmelser og 

styrende dokumenter som ligger til grunn for autorisasjonsordningen.  

22. NORBOAT kan når som helst la autorisasjonsordningen opphøre, uten ansvar overfor 

autoriserte eller andre. Autorisasjonen vil i et slikt tilfelle bortfalle umiddelbart.  


