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Formål: Norboat Marinemotorautorisasjon 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. Feilsøking og diagnostikk av marinemotorer. 
b. Vedlikehold, service og reparasjon av marinemotorer i henhold til motorprodusentens 
anvisninger. 
c. Installasjon av marinemotorer med tilhørende komponenter i henhold til fabrikants 
anvisninger. 
2. Autorisasjonen omfatter ikke annet enn hva som fremkommer ovenfor. 
3. Autorisasjonen omfatter kun det produktspekteret som er spesifisert ved søknad om 
autorisasjon, og eventuelt produktspektre som senere er meddelt NORBOAT skriftlig. 
4. Autorisasjonen omfatter ikke bygging, ombygging, eller andre vesentlige endringer av 
motorer. 
B. ANDRE BESTEMMELSER 
 
5. Autorisasjon innvilges kun bedrifter. 
6. Autorisasjon innvilges med en tidsbegrenset varighet spesifisert av NORBOAT, men med 
adgang til ytterligere forlengelse. 
7. Autorisasjon innvilges kun bedrifter som er medlem i NORBOAT. 
8. Autorisert skal ha oppnevnt en teknisk leder som står faglig ansvarlig for alt arbeid med 
marinemotorer i bedriften som omfattes av autorisasjonsordningen. 
9. Teknisk leder skal være fast tilsatt i bedriften. 
10. Teknisk leder skal oppfylle de til enhver tid gjeldende kompetansekrav fastsatt av Norboat, 
herunder inneha fagbrev. I enkelte tilfelle kan kravet om fagbrev fravikes dersom 
vedkommende teknisk leder kan dokumentere relevant erfaring i minst 5 år og i tillegg inngår 
en bindende avtale med NORBOAT om at fagprøve avlegges, og fagbrev fremskaffes, innenfor 
en nærmere spesifisert tidsfrist. 
11. Mekanikere skal oppgraderes / skoleres systematisk innenfor produktspekteret. 
12. Autorisert skal legge til rette for at teknisk leder er kjent med, forstår, og følger, de til 
enhver tid gjeldende bestemmelsene for autorisasjonsordningen, herunder kravene til HMS. 
13. Autorisert skal stille til rådighet hensiktsmessige lokaliteter og fasiliteter, herunder 
nødvendig 
utstyr, verktøy, verneutstyr, manualer mv. Spesielt nevnes: 
a. Nødvendig spesialutstyr / verktøy for oppgitt produktspekter skal forefinnes. 
b. Oppdatert dokumentasjon om oppgitt produktspekter skal forefinnes. 
c. Området skal ha egnede rom for oppbevaring av kjemikalier etc. 
d. Avfallshåndteringen skal være forskriftsmessig. 
e. Egnet verneutstyr skal være tilgjengelig. 
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14. Autorisert skal ved installasjon av marinemotorer påse at disse er i henhold til 
båtprodusents anbefalinger med hensyn til største vekt og effekt. 
15. Autorisert skal ved installasjon av marinemotorer eller ved endringer av båtens 
eksossystem påse at båten fortsatt oppfyller de gjeldende krav til støy og utslipp. 
16. Autorisert skal innen den 1. oktober hvert år sende inn årlig rapportering i henhold til 
retningslinjer for autoriserte. Manglende årsrapportering vil resultere i bortfall av autorisasjon 
for den enkelte bedrift. 
17. Oppsigelse av autorisasjon må skje før den 1. oktober i året innen bedriften ønsker å 
fratre ordningen. 
 


