
  
 

 
 
 

Bli auktoriserad isoleringsentreprenör - 
gå utbildningen i energieffektiv teknisk 
isolering 
 
Isoleringsbranschen har infört branschregler energieffektiv teknisk isolering för 
att visa att isoleringsbranschen inom teknisk isolering tar ansvar för sina entre-
prenader och höjer branschens kunskapsnivå, inte minst genom att deras in-
stallationer utförs energieffektivt och med hänsyn till brukarens hälsa och säker-
het och därigenom minskar risken för skador. 
 
För att få gå utbildningen i energieffektiv teknisk isolering ska företaget ha an-
sökt om att bli auktoriserat hos Isoleringsfirmornas Förening. En viktig anled-
ning till detta krav är att företaget genom en avsiktsförklaring åtar sig att arbeta 
efter branschreglerna i sitt företag och att utbilda sin personal i dessa regler, 
vilket gör att såväl samhället som kunder och andra aktörer får tilltro till syste-
met och de auktoriserade isoleringsentreprenörerna.  
 
Auktorisationen 
En dags utbildning för samtliga montörer och företagsledare. En extra halvdags-
utbildning för företagsledare krävs för auktorisation. Utbildningen kommer att 
omfatta information om Boverkets byggregler, isoleringsteori, såväl värme-, 
brand som kylisolering, VVS-AMA, SSG-standard, egenkontroll, arbetsmiljö-
regler och ekonomi.  
 
 
 
 



  
 
Kraven för auktorisation fastställs av styrelsen för Isoleringsfirmornas Förening 
och är följande: 
 
Företag/filial: 
 

 ska fylla i en ansökan om att bli auktoriserat, 
 ska avge en avsiktsförklaring att följa branschreglerna för energieffektiv 

teknisk isolering, 
 har en ansvarsförsäkring, 
 har isoleringsmontörer och arbetsledare med certifikat/utbildningsbevis 

eller dokumenterad annan utbildning för att utföra installationer enligt 
branschregler energieffektiv teknisk isolering. Föreningens styrelse har 
tagit fram de riktlinjer som gäller för detta, se bilaga.  

 
Kostnader 
Detta är beslutade avgifter för medlemskap och serviceavgift för företag för 
2011. 
 
  Medlem IF Icke medlem 
 
Inträdesavgift              4 000     6 000   
 
Årlig 
– Medlemsavgift                   300        300 
– Serviceavgift               3 000     5 000 
Utbildningskostnad:    
– Per montör (1 dag)                1 000*     1 700 
– Företagsledare (½ dag)                             1 000     1 500 
 

Priserna är exklusive moms 
 
*För fler än 25 montörer kommer en viss reduktion att ske. 
 
Vill du bli auktoriserad ber vi dig skicka in bifogade ansökningsblankett samt 
bifogade avsiktsförklaring påskriven av firmatecknare, kopia på företagsför-
säkringens ansvarsdel samt registreringsbevis. 
 
Utbildningsdagar, tid och plats, kommer att bestämmas i takt med att ansök-
ningarna kommer in. 
 
Stockholm i juni 2011 
ISOLERINGSFIRMORNAS 
FÖRENING 
 
Marita Björklund 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

 
Här följer de olika stegen för att bli auktoriserad: 
 
1.  Företaget fyller i och undertecknar: 
 – ansökan auktoriserad Isoleringsentreprenör 
 – avsiktsförklaring branschregler energieffektiv teknisk isolering 
 – antal montörer, personnummer och ifall de har certifikat 
 
2. Företaget kan påbörja utbildning av sin personal. 

Utbildningstillfällen kommer att bestämmas i takt med att 
avsiktsförklaringar kommer in. 

 
3. Så snart minst en montör utbildats kan företaget bli auktoriserat 

(alla ska utbildas inom två år). 
 
4. Företaget skickar in foto, helst digitala foton, på dem som har 

utbildats, kopia av deras certifikat/utbildningsbevis/alternativt 
särskild prövningsblankett för dem som inte har formellt utbild-
ningsbevis. För dem som inte har certifikatet/utbildningsbeviset 
kvar rekommenderas att de tar kontakt med VVS-Branschens 
Yrkesnämnd (YN) för att få officiellt utlåtande att deras certifikat 
finns registrerat. Kopia av brev/mail från YN bifogas.   

 
5. En särskild auktorisationsgrupp godkänner företaget utifrån 

ovanstående uppgifter. 
 
6.  Foton överlämnas till Säker Vatten för framtagande av bransch-

legitimation. Samtidigt får det auktoriserade företaget ett speci-
ellt registreringsnummer, som ska användas i alla officiella sam-
manhang.   

 
7. Brev översändes till företaget med bekräftelse på att det har 

blivit auktoriserat för Energieffektiv teknisk isolering tillsammans 
med branschlegitimationerna, installationsregler, auktorisations-
intyg, blankett för avvikelserapport, auktorisationslogotypen, 
klistermärken för bil etcetera samt information om var man kan 
hämta egenkontrollblanketter, logotyper som kan användas på 
brevpapper och dylikt (från vår framtida hemsida). 

 
8. Företaget faktureras fastställda avgifter. 
 
9. Fullständig auktorisation uppnås när samtliga montörer och 

företagsledaren genomgått utbildningen. 
   
 
 


