Allmänt om certifiering i enlighet med Förordning om fluorerade
växthusgaser (SFS 2016:1128) och EN ISO/IEC 17024:2012
För att få utföra service och reparationer på kyl- och luftkonditioneringssystem på fordon ska en
Kyltekniker ha ett certifikat enligt förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) och
detta ska bekräftas genom personcertifiering i enlighet med EN ISO/IEC 17024:2012.

Ditt ansvar som certifierad Kyltekniker

 Du får enbart använda din certifiering inom de kategorier och för de arbeten som omfattas
av den kategori för vilken ditt certifikat är giltigt.
 Du får inte använda ditt certifikat i vilseledande syfte eller på sådant sätt att branschens
eller certifikatets rykte påverkas.
 Du får inte din användning av eller hänvisning till certifikatet föranleder att förtroendet för
certifikatet äventyras!
 Du får inte längre vara verksam som Kyltekniker efter det att ditt certifikat har upphört att
gälla. Du är personligen ansvarig för att, till certifieringsorganet, årligen rapportera att du
uppdaterat dig om lagar och regler samt ny teknik inom verksamhetsområdet för ditt
certifikat.
 Du är personligen är ansvarig för att, till certifieringsorganet, anmäla adressändring eller
ändring av e-postadress.

Förutsättningar för personcertifiering
För att få tillträde till personcertifiering gentemot Kommissionens och Regeringens
förordningar krävs att du som sökande uppfyller de grundläggande kraven på utbildning och
kompetens som anges i förordningarna.
Priser:
För gällande priser se vår hemsida www.trainingpartner.se).

Övergripande beskrivning av Certifieringsprocessen
Återfinns på sidan 3.

Fyll i blanketten på nästa sida och skicka den till adressen som anges nedan.

©Training Partner Nordic AB, Box 931, S-195 05, ARLANDASTAD, Sweden

Dokument
Ansökan Personcertifiering K
Dokument Id
CeAnsCeK/2018_09

Utgåva
2018-09
Skapad
2017-09-28

info@trainingpartner.se

Reviderad
Ersätter
2017-06

Tillämpning
Certifiering
Godkänd
2017-10-01

Sida 1 av 3

www.trainingpartner.se

Behörighetklass Ägare
Mats Hjälm
Samtliga
Godkännare
Carl Henrik Voinier

Ansökan om personcertifiering som Kyltekniker kategori V
i enlighet med förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) och SS-EN ISO/IEC 17024:2012
Syftet för min ansökan

☐Jag ansöker om nytt certifikat
☐Jag ansöker om recertifiering av mitt certifikat
☐Jag ansöker om övertagande av mitt certifikat
Sökandes uppgifter (Var god texta!)
Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Adress:

Postnummer:

E-postadress:

Telefon:

Ort:

Mobiltelefon:

Arbetsgivare (om tillämpligt):

Innehar idag certifikat för följande kategori/-er

Station/Butik/Plats:

Organisationsnummer:

Särskilda behov: (Ex Funktionshinder, Allergier m.m.)

Önskemål om särskilt boende:

Sökandes förbindelse och underskrift
Jag ansöker härmed om personcertifiering som Kyltekniker, i enlighet med EN ISO/IEC 17024:2012 och gentemot
kraven i förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128), med behörighet för ovan angivna kategori/-er.





Jag förbinder mig genom denna ansökan att följa de regler och riktlinjer som är förenade med att arbeta som
certifierad Kyltekniker.
Jag förbinder mig till att inte på något sätt fuska eller använda mig av otillåtna hjälpmedel vid examination.
Jag förbinder mig till att inte vidareförmedla information om examinationens innehåll, genomförande eller
liknande som jag blivit informerad om eller på annat sätt tagit del av.
Jag är också medveten om att min ansökan inte kommer att behandlas förrän ansökningsavgiften är betald
och registrerad hos certifieringsorganet och att det därefter kan ta upp till 10 arbetsdagar innan min ansökan
behandlas och certifieringsorganet meddelar mig sitt beslut.

Att jag tagit del av och accepterat ovanstående regler och riktlinjer bekräftar jag med min signatur nedan.
Ort:

Datum:

Sökandes underskrift:

Underskriven ansökan skickas till Training Partner Nordic AB, Pionjärvägen 2, S-195 61 Arlandastad
E-Mail: carina.nylander@trainingpartner.se

Certifieringsorganets noteringar
Ackrediterat certifieringsorgan:

Granskad av:

Sökande nummer:

Beslut:

Datum:

 Ja, uppfyller kraven för att antas som kandidat
 Nej! Kraven uppfylls EJ! Komplettering erfordras och meddelas den sökande
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Övergripande beskrivning av Certifieringsprocessen
Ansökningsprocess
Din ansökan registreras och granskas. Uppfyller du kraven erbjuds du examination och
meddelas omfattning och tid.
Examinationsprocess
Examinationen inleds med att din identitet kontrolleras, glöm därför inte att ha med giltig
identitetshandling. Examinationen består i praktiskt och teoretiskt test som ligger till grund
för beslut om eventuellt certifikat.
Årlig uppföljning
Certifieringsorganet genomför en årlig uppföljning av alla certifierade Kyltekniker.
Uppföljningen görs för att säkerställa att du som certifierad Kyltekniker har upprätthållit din
kompetens och i övrigt följt de regler och riktlinjer som är förenade med ditt certifikat.
Resultatet granskas av certifieringsorganet som sedan beslutar om förlängning, suspendering
eller indragning av utfärdat certifikat.
Re-certifiering
Som certifierad Kyltekniker måste du genomgå en re-certifiering inom en 5-årsperiod för att
få behålla ditt certifikat. Certifieringsorganet tar sedan beslut om förlängning, suspendering
eller indragning av utfärdat certifikat.
Övertagande av certifikat
Har ditt certifikat utfärdats av ett annat personcertifieringsorgan, genomförs teoretiskt och
praktiskt test i syfte att bekräfta din kompetens. Vid godkänt resultat erhåller ett nytt
certifikat som gäller i 5 år från utfärdandedatum.
Återkallande av certifikat
Certifieringsorganet är skyldigt att omedelbart återkalla ett certifikat i de fall där innehavaren
visat sig inte uppfylla de krav som gäller för det utfärdade certifikatet eller i de fall
innehavaren inte följer de riktlinjer som gäller för personer som genomgått personcertifiering
enligt EN ISO/IEC 17024:2012.
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