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nYHETER OCH infORmaTiOn fRÅn isOlERingsfiRmORnas föREning
Kontaktperson: marita Björklund, 08-762 75 37, marita.bjorklund@vvsforetagen.se

auktorisationen
Vid föreningens styrelsemöte den 25 
november kom föreningens styrelse 
överens om ett antal riktlinjer. Vissa 
frågetecken hade uppstått under den 
första tiden av utbildningen av montö-
rer och företagsledare.  

Den fråga som var mest aktuell gällde 
den formella behörigheten för de isole-
ringsmontörer som utför montaget och 
som ska ha branschlegitimation. Ett 
krav för auktorisationen är att företaget 
ska ha utbildade montörer. 

30 företag har hittills anmält sig till 
auktorisationen. 

Följande gäller för montörs
utbildningsbevis innan bransch
legitimation kan utfärdas:
1) Om montören har kvar sitt certifi-
kat/utbildningsbevis skickas en kopia 
av detta till IF tillsammans med ett 
foto. 
2) Om montören inte har det kvar ska 
företaget kontakta VVS-Branschens 
Yrkesnämnd (VVS-Yn) för att se om det 
finns i deras register och företaget då 
kan få ett skriftligt bevis att det finns 
där.   
3) Om montören inte har sitt certifikat/
utbildningsbevis och det inte finns i 
systemet hos VVS-Yn får montören själv 
kontrollera med skolan om uppgifter 
finns kvar.
4) Om montören hävdar att han/hon 
har utbildning men inte kan bevisa det 
alternativt inte har utbildning ska en 
blankett för sär-
skild prövning 
för branschle-
gitimation 
fyllas i. Ifylld 
blankett ska 
godkännas av 
IF:s styrelse. 
Eventuellt ska 
en validering 
ske på IF-
Skolan.
5) Vad gäller lärlingar i yngre åldrar 
är det ett krav från IF:s styrelse att dessa 
ska utbilda sig och lärlingskontrakt 
skrivas. 

Ägare som arbetar på fältet
Sådan ägare ska gå montörs- och fö-
retagarutbildningen, presentera sitt 
certifikat/utbildningsbevis eller fylla i 
blanketten för särskild prövning.  

företagsledare  
som inte arbetar på fältet
Grundregeln är att även företagsledare 
går montörsutbildningen. Tanken med 
detta är att det ska finnas en förståelse 
och vetskap om vad deras montörer blir 
utbildade i.   

Ägare som inte arbetar på fältet behö-
ver ingen branschlegitimation.

Dispens kan sökas hos styrelsen om 
man anser att det är uppenbart onödigt 
för viss företagsledare att gå utbild-
ningen eller om det till exempel finns 
projektledare som absolut inte arbetar 
med VS- eller ventilationsisolering utan 
enbart mot industrin.

auktorisationsintyg
När en montör och en företagsledare är 
utbildade och branschlegitimationer 
är utfärdade skickas branschreglerna 
till företaget tillsammans med auktori-
sationsintyget. På detta intyg kommer 
att stå till hur länge auktorisationen 
gäller. Dock ska samtliga montörer ha 
utbildats inom två år från ansökan om 
auktorisation. I det intyg som kommer 
ut till de första kommer det att stå ”Gil-
tigt t o m 2015”. Även på klistermärkena 
som ska kun-
na användas, 
till exempel 
på bilar, 
kommer 
detta att stå. 
På intyget 
kommer 
även fö-
retagets 
namn att 
stå under 
auktorisationsloggan. 

intyg om energi- 
effektiv teknisk isolering
I branschreglerna ingår ett intyg om 
energieffektiv teknisk isolering som 

efter varje slutförd entreprenad 
ska överlämnas till beställaren. Det 
är viktigt att innan alla montörer i 
företaget har utbildats och erhållit sin 
branschle-
gitimation 
ska intyget 
fyllas i av 
den eller de 
montörer 
som har 
erhållit 
branschle-
gitima-
tion.

Register
IF för register över samtliga montörer, 
som företagen rapporterar in i samband 
med ansökan. Säker Vatten Installation 
kommer enbart att ha register över de 
som har erhållit branschlegitimation. 

Kontroll 
Kontroll kommer att genomföras inom 
två år för att kontrollera att företagen 
genomfört utbildning för samtliga mon-
törer. 

Egenkontroll återstår 
– Hjärtat i hela auktorisationen är vår 
egenkontroll, säger Jan Engström, 
ordförande i IF, och därför måste vi ha 
riktiga blanketter innan vi kan utfärda 
några auktorisationsintyg. Innan dessa 
blanketter är framtagna så kan vi inte 
utfärda några auktorisationsintyg. Det 
tror jag att samtliga företag som har 
genomgått utbildningen har förståelse 
för. Jag tror dock inte att detta ligger 
speciellt långt borta. 

Dokumentation för montörskurserna 
ska således skickas ut och gemensamma 
blanketter för egenkontroll tas fram. På 
utbildningen ska genomgång hur dessa 
blanketter ska fyllas i ske. De som redan 
har gått utbildning kommer att få en 
kompletterad information. Blanketter-
na ska bifogas intyget om energieffektiv 
teknisk isolering. Såväl auktorisations-
logotypen som företagets logotype ska 
finnas med på dessa blanketter.
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Intyg om energieffektiv teknisk isolering
Objekt

Kund	

Kontaktperson
Adress

Arbetet	omfattar

q	 Vårt	arbete	är	utfört	enligt	branschregler	energieffektiv	teknisk	isolering	och	enligt	

	 branschens	egenkontroll.					

q	 Följande	avvikelser	från	kraven	i	branschregler	energieffektiv	teknisk	isolering	har	skett.	

	 Beskriv	avvikelserna	och	orsak.

Ort	och	datum

Intyget	ifyllt	av	

	 	 Namnförtydligande	och	branschlegitimation

Företagets	namn

Auktorisationsnummer:  

Särskild prövning för branschlegitimation Förnamn: 
 

Personnr:  
Efternamn: 

  
Företag där personen är anställd: 

 
Ort: 

 
 
UTBILDNING 
Tidsperiod 

Företag/Skola 
Kurs/Program 

 
 

  
 

  
 

 ARBETSLIVSERFARENHET (BESKRIV ARBETSUPPGIFTER, KOMPETENS MED MERA,  ANVÄND 

ÄVEN BAKSIDAN OM NÖDVÄNDIGT)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utbildningens/arbetslivserfarenhetens riktighet intygas och bedöms som likvärdig med den som erhålls 

genom lärlingsutbildning. 
Ort: 

 

Datum:  

Arbetsgivarens underskrift:  

 Namnförtydligande:  

  
 

 Godkännande, signatur:  

Datum:  

 


