Datum

2016-01-11

Prislista 2016 – Certifikat och utbildningsintyg
Avgifter för certifikat har justerats och från och med 2016-02-01 gäller följande priser:
Typ av certifikat
Personcertifikat för arbeten med
Kyl- och värmepumpanläggningar där köldmediet är
CFC, HCFC eller HFC enligt EG 303/2008, Kategori I-IV
och certifierad arbetsledare för mobil
luftkonditionering i fordon, Kategori V
(rättningsavgift inkluderas i examinationskostnad *)
Företagscertifikat för arbeten med
Kyl- och värmepumpanläggningar där köldmediet är
CFC, HCFC eller HFC enligt EG 303/2008, Kategori I-II
Utbildningsintyg för arbeten med mobila
luftkonditioneringsanläggningar i fordon där
köldmediet är CFC, HCFC eller HFC enligt EG 307/2008
Personcertifikat Ventilationsmontörer
(rättningsavgift tillkommer)
Personcertifikat Fibertekniker
(rättningsavgift inkluderas i examinationskostnad *)
Utbildningsintyg Terminering Fiber
(rättningsavgift inkluderas i intygskostnad)
Personcertifikat Teletekniker
(ingen nycertifiering genomförs tillsvidare)
Personcertifikat Energiexperter
enligt BFS 2013:17 CEX4
(rättningsavgift tillkommer)
Personcertifikat för återvinning av vissa fluorerade
växthusgaser från högspänningsbrytare (SF6)
enligt EG 305/2008
(rättningsavgift inkluderas i examinationskostnad *)
Personcertifikat Värmepumpinstallatörer
enligt EU-CERT.HP (ingen nycertifiering genomförs
tillsvidare). Kommer att ersättas av ny
certifikatskategori under 2016
Rättningsavgift teoretisk examination
För vissa certifieringar (se ovan) tar INCERT en avgift
för rättning av genomfört prov (även underkända).
Prov på papper (energiexperter)
Webbaserat prov (för övriga där det inte redan ingår i
examinationsavgift)
Utfärdande av extra certifikat som plastkort (utöver
kort vid årlig förlängning som sker kostnadsfritt)
Utfärdande av extra utbildningsbevis som plastkort
(utöver kort vid första utfärdandet – gäller
utbildningsbevis fr o m 2013) eller plastkort till
utbildningsbevis utfärdade före 2013.

Pris exklusive moms
4 200 kr
För 5 år

Pris inklusive moms
5 250 kr
För 5 år

5 200 kr
För 5 år

6 500 kr
För 5 år

600 kr
Tillsvidare

750 kr
Tillsvidare

3 800 kr
För 5 år
3 800 kr
För 5 år
900 kr
Tillsvidare
-

4 750 kr
För 5 år
4 750 kr
För 5 år
1 125 kr
Tillsvidare
-

5 000 kr
För 5 år

6 250 kr
För 5 år

3 000 kr
För 5 år

3 750 kr
För 5 år

-

-

900 kr
600 kr

1 125 kr
750 kr

300 kr

375 kr

300 kr

375 kr

* För examinationer som görs på examinationscentra tillkommer kostnader för
genomförande av examination (lokalkostnader, provvakt, ev. rättningsavgift etc.) som
faktureras av respektive examinationscenter.
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