
 
 

Kompetensintyg för Certifiering 
 

SIDAN 1 AV 3 

Intyg för praktisk kompetens inom mantelskarvningsteknik. Intyget gäller: 
Förnamn 

 

Efternamn 

 

Personnummer 

 

Mobilnummer Tel. nummer 

 

Ev. tidigare certifikatsnummer 
 

Anställd i auktoriserat företag 
Företagets namn 

 
Organisationsnummer 

 
Adress 

 

Telefonnummer 

 

Auktorisationsnummer 

 

Datum för utförd kontroll 

 

 

 
 

Fordringar för certifiering av montör 
Som villkor för certifiering gäller att montören har 

1. Insänt godkända ansökningshandlingar 
2. Avlagt godkänt praktiskt prov och teoretiskt prov i fält inför kontrollant. 
3. Erhållit intyg från minst en skarvleverantör över utbildning i aktuell skarvtyp. 

Intyget får vara max. 2 år gammalt. 
4. Intyg över dokumenterad praktisk erfarenhet utställt av det auktoriserade 

skarvföretaget. Riktvärde: 500 utförda skarvmontage under översyn av 
certifierad montör 

5. Läkarintyg enligt AFS 2011:19 ”Kemiska arbetsmiljörisker”, intyg över 
genomgångna kurser i ”Heta Arbeten”,  grundkompetens i "Säkerhet på 
väg" samt utbildning om risker och säkerhetsåtgärder vid härdplastarbete 
enligt AFS 2011:19 ”Kemiska arbetsmiljörisker” 

6. Innehar giltigt certifikat för svetsning av termoplast enligt SS-EN 13067 (option). 
Certifikatet får vara max. 2 år gammalt. 

 

Kompetens och färdighet 
Följande punkter har genomgåtts i samband med certifiering i fält (kryssa i rutorna) 

 
1. Utbildningar/Intyg 
□ Läkarundersökning enligt AFS 2011:19 
□ Utbildning i Säkerhet på väg 
□ Utbildning i Heta Arbeten 
□ Utbildning i Härdplaster enligt AFS 2011:19 
 
2. Kvalitetsledningssystem 
□ Kontroll av maskinfunktion 
□ Skumprov 
□ Egenkontroll vid montagearbete 
□ Arbetsprotokoll 
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SIDAN 2 AV 3 

 
 
3. Personlig skyddsutrustning 
□ …………………… 
□ …………………… 
□ …………………… 
 
4. Nödlägesberedskap 
□ Utsläpp i natur, Miljöskada 
□ Brand 
□ Olycka 
□ …………………. 

 
5. Teori 
□ Rapport SKARVTEKNIK anvisningar för montage av skarvar, isolering samt 

övervakningssystem i fjärrvärme- och fjärrkylerör 2013-03-28. Se bilaga 1, 
”frågor till skarvmontör”. 

 
6. Gällande utbildningar hos skarvleverantör 
□ Intyg lämnat/uppvisat för fabrikat ……………………………………… 
□ Intyg lämnat/uppvisat för fabrikat ……………………………………… 
□ Intyg lämnat/uppvisat för fabrikat ……………………………………… 

 
 

7. Giltigt certifikat för svetsning av termoplast enligt SS-EN 13067 (option) 
□ Certifikat nr: ……….. 

 
 
 
 
 
 



 

SIDAN 3 AV 3 

 
Kompetens och färdigheter: 
Teoretisk kunskap i ämnet Mindre god 

 
 

God Mycket god 
 
 

Kommentar till bedömningen/förbättringspotential 
 

 

Praktisk kunskap i ämnet och handhavande. Mindre god 
 

 

God 

 
Mycket god 
 

 
Kommentar till bedömningen/förbättringspotential 
 

 

Övriga kommentarer/anmärkningar (här kan bland annat kommentarer skrivas om det är ordning på arbetsplatsen avseende 
avfallshantering m.m. och att det finns möjligheter att hålla rent och torrt i skarvarna) 

  

 
Montören uppfyller kraven för certifiering Ja 

 

 

Nej 

 

 
Intyget utfärdat av (kontrollant från kontrollföretag): 
Företagets namn 

 

Organisationsnummer 

 

Adress 

Namnteckning Namnförtydligande 
 

 

 


