Rensa fält

ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT (KATEGORI I eller II)
enligt SFS 2016:1128,
EU 517/2014 och EU 2015/2067

Ansökan avser kylarbeten i kategori _______________

Företag
Postadress

Postnr och ort

Besöksadress
Kontaktperson
Telefon

Organisationsnr
E-postadress

Fakturaadress (om annan än ovan)
Postadress

Postnr och ort

Ref/Order

Kontaktperson

Obs! Ett certifikat utfärdas gemensamt för alla företagsenheter med gemensamt

organisationsnummer.

Följande uppgifter skall framgå av ansökan:
−
−

Av behörig person undertecknad förbindelse/avtal (sid 2).
Förteckning över certifierade personer (sid 3).

−

Förteckning över utrustning/instrument (ex sid 4).

−

Rutiner för kontroll och underhåll av utrustning. Egna dokument eller hänvisning till handbok,
norm etc (med angivna kapitel, avsnitt o.dyl. Se vägledning i dokumentet ”Anvisningar för
ansökan om företagscertifikat”).

−

Beskrivning av metoder/rutiner (sid 5). Egna dokument eller hänvisning till handbok, norm
etc: (med angivelse av kapitel, avsnitt o.dyl. Se vägledning i dokumentet ”Anvisningar för
ansökan om företagscertifikat”).
- Läckagekontroll.
- Köldmediehantering.
- Evakuering/vakuumsugning.
- Hantering av anläggningsregister.
- Egenkontroll av serviceutrustning.

−

Kopia av företagets registreringsbevis från bolagsverket
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Skriv ut

FÖRBINDELSE/AVTAL
Vi ansöker om företagscertifikat enligt ovan och försäkrar/accepterar att:
−

Lämnade uppgifter i denna ansökan stämmer med verkliga förhållanden.

−

Avgiften för utfärdandet av certifikatet är 6 625 kr (5 300 kr + moms) för giltighet i fem år.
Reservation för prisförändringar.

−

Förändringar som påverkar certifieringen meddelas till INCERT omgående.

−

Incert kan på plats göra kontroll att företaget lever upp till gällande krav och avtal.
Avisering sker normalt före besök.

−

Certifikatet kan dras in om
- det utfärdats på felaktiga grunder
- ändringar i företaget som berör villkoren för certifieringen inte anmälts till INCERT
- villkoren för certifieringen inte längre är uppfyllda
- krav på korrigerande åtgärder utfärdade av INCERT ej genomförs
- arbeten på system med f-gaser utförs av icke certifierad person

Ovanstående samt korrekthet av övriga uppgifter i denna ansökan intygas:
………………………………………………………………….
Ort och datum
………………………………………………………………….
Namnteckning behörig person

.......................................................................
Namnförtydligande

VÄGLEDNING
(Bifoga med ansökan en förteckning över utrustning/instrument som företaget har)
Utrustning för företagscertifikat enligt EU 2015/2067
−

Kapacitet på utrustningen anpassad mot verksamhetens krav och storlek på system

−

Alla kontroller av instrument och utrustning ska dokumenteras i underhållsjournal

−

Journalen ska förvaras hos det certifierade företaget i minst 2 år. Av journalen ska framgå:
- Företagets certifikat och kategori

−

180301

-

Instrumentets eller utrustningens ID-nummer

-

Datum för kontroll

-

Använd referens med identifikation

-

Resultat av kontroll som även visar kontrollvärden

-

Vem som utfört kontrollen

Företaget ska förutom utrustningen enligt tabell i punkt 3 i dokumentet ”Anvisningar för
ansökan om företagscertifikat”, kunna utföra ingrepp, montera och demontera
komponenter utan att onödiga utsläpp av f-gas sker samt att personalen erbjuds ett
tillräckligt skydd mot personskador.
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Företag: ___________________________________________________
Förteckning över certifierad personal
Namn
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Personnr

WWW.INCERT.SE

Certifikat nr

Kategori/Klass
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Företag: ___________________________________________________
Utrustning och instrument förteckning (även kontrollutrustning ska finnas angiven. Kan anges på separat utrustningslista)
ID-nr

180301

Typ och benämning

Fabrikat

Arbetsområde
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Noggrannhet

Övrigt
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Förteckning över rutiner för certifierat företag enligt EU 2015/2067
Företag

Kategori

Rutin

Hänvisning eller bifogat dokument

Läckagekontroll

Köldmediehantering
Tömning av kylsystem vid
service, ingrepp, installation

Evakuering / vakuumsugning

Hantering av anläggningsregister hos operatör

Egenkontroll av utrustning
för företagscertifikat

Om hänvisning sker till egen kvalitetsmanual så bifoga kopior på lämpliga sidor där rutinen finns
beskriven. Vid hänvisning till respektive faktablad i Svensk Kylnorm, med angivna kapitel, avsnitt
m.m., eller annan vedertagen litteratur, behöver inte kopior på dessa bifogas.

Undertecknat original insändes till:
INCERT
Box 17537
118 91 Stockholm

180301

WWW.INCERT.SE

5 (6)

För INCERT:s noteringar
Personförteckning

________________________________

Registreringsbevis

________________________________

Rutiner och utrustning

________________________________

Underskrifter

________________________________

Kategori

________________________________

Godkänd

________________________________
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