Bilaga 4.7

INSTALLATIONS CERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT
ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM PERSONCERTIFIERING ENLIGT
KRAVSPECIFIKATION FÖR CERTIFIERING AV VENTILATIONSMONTÖRER
Ansökan skall innehålla följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Ifylld ansökan som INCERT upprättat.
Intyg om godkänd skriftlig examination.
Intyg om yrkeserfarenhet. Ifylles på sid 2 i ansökan.
Intyg om lämplighet för yrkesrollen. Ifylles på sid 3 i ansökan.
Uppgift om vart fakturan skall skickas. Ifylles på sid 4 i ansökan.

KLASSER
Certifikat utfärdas i en klass som avser ventilationsmontörer.

KRAV FÖR CERTIFIERING
Examination
Godkänt skriftligt prov. Provfrågorna är valda från innehållet i PLR:s kurskompendium
”Frisk Luft”.
Skriftligt prov skall avläggas på ställen som är godkända av INCERT.
Uppgifter om och adresser till godkända examinationsställen lämnas av INCERT.
Yrkeserfarenhet och lämplighet för yrkesrollen
Yrkeserfarenhet från montering av ventilationsanläggningar som uppgår till minst 2 år.
Sökande skall styrka sin lämplighet för yrkesrollen med intyg, omfattande minst två år av de
senaste fem åren. Intygande av yrkesverksamhet och lämplighet för yrkesrollen får göras av
nuvarande eller tidigare arbetsgivare, facklig representant, beställarrepresentant,
representant från byggnadsnämnd eller annan person som bedöms ha insikter om den
certifierade motsvarande övriga ovan nämnda kategorier.

CERTIFIKATETS GILTIGHETSTID
Certifikat utfärdas för en tid av fem år.
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UPPFÖLJNING
Du måste kunna styrka att Du varje år är yrkesverksam inom certifieringsområdet. Intyg om
yrkesverksamhet skall sändas in årligen. Blanketter kan laddas ner på INCERT:s hemsida
www.incert.se.
Dispens från kravet på yrkesaktivitet kan lämnas för enstaka år vid t ex sjukdom eller
arbetslöshet.
Dispens skall sökas skriftligen med angivande av skäl. Skälen skall styrkas.
Året efter dispensåret måste Du dock uppfylla kravet på yrkesaktivitet för att få behålla
certifikatet.
Dispensärenden avgörs av INCERT.

VILLKOR FÖR ATT BEHÅLLA CERTIFIKATET
Allmänt
Ditt certifikat utfärdas efter en internationell standard, ISO/IEC 17024. Allmänna krav på
organ som certifierar personer.
Certifieringen står under överinseende av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll.
INCERT är ackrediterade (kontrollerade och godkända) av SWEDAC för den certifiering Du
ansöker om.
Om nya standarder, regler eller andra bestämmelser som påverkar utförandekraven för
ventilationsinstallationer, träder i kraft under certifikatets giltighetstid, kan
certifieringsorganet begära att kompletterande eller nytt prov avläggs.

INDRAGNING AV CERTIFIKAT
Certifikatet kan dras in om:
− Det utfärdas på felaktiga grunder.
− Den certifierade felaktigt åberopar certifikatet.
− Den certifierade ej varit aktiv enligt kraven under Uppföljning, alternativt inte
verifierat sådan aktivitet inom stipulerad tid.
− Den certifierade ej följer av certifieringsorganet fattat beslut om krav på
kompletterande eller nytt prov enligt Uppföljning.
Vid lindrigare avsteg kan den certifierade meddelas krav på korrigerande åtgärder.
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FÖRNYELSE AV CERTIFIKAT
För förnyelse av certifikat gäller följande delkrav:
− Examination. Godkänt skriftligt prov som vid nycertifiering.
− Yrkesverksamhet. Intyg om att den sökande varit yrkesaktiv inom
certifieringsområdet under senast gångna år etc.
− Lämplighet för yrkesrollen. Samma som vid nycertifiering.
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