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Ansökan om företagsauktorisation 
BYGGNADSPLÅTSLAGERI 

 
Företag 
 

Postadress 
 

Postnummer och ort 
 

Besöksadress 
 

Kontaktperson för ansökan* 
 

Organisationsnummer 
 

Telefon* 
 

E-postadress* 

  
Fakturaadress (om annan än ovan) 
 

Postadress 
 

Postnummer och ort 
 

Ref/Order 
 

Kontaktperson för fakturan* 
 

 
* Registreras i ett icke-publikt register och i enlighet med GDPR. Vår policy för behandling av personuppgifter finns att läsa 
på vår hemsida www.incert.se.  
 
 
Följande dokument ska lämnas in tillsammans med ansökan: 
 

Dokument: Bilaga nr: 
Kopia på godkänd utbildning för arbetsledning  
Kopia på intyg om medlemskap i Plåt & Ventföretagen, alternativt intyg om 
kompetens inom entreprenadjuridik och arbetsmiljö. 

 

Kopia på företagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy (KMA).  
Kopia på rutiner för företagets utrustning.  
Kopia på företagets checklistor för kommunikation, utförandekontroll och avslut.  
Kopia på företagets registreringsbevis.  
Kopia på företagets försäkringsbevis.  
Av behörig person undertecknat förbindelseavtal (mall sid 2).  
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Företag:_________________________________________________________ 

 
AVTAL 
 
Vi ansöker om företagsauktorisation enligt ovan och försäkrar/accepterar att: 
 

− Lämnade uppgifter i denna ansökan stämmer med verkliga förhållanden. 
− Avgiften för utfärdandet av auktorisationen är 10 000 kr + moms för giltighet i fem år. 

Reservation för prisförändringar. 
− Förändringar som påverkar auktorisationen meddelas till INCERT omgående. 
− INCERT gör tillsyn av att företaget lever upp till gällande krav och avtal. Tillsyn görs genom 

begäran om dokumentation eller via platsbesök. Avisering sker normalt före besök. 
− Auktorisationen kan dras in om 

- det utfärdats på felaktiga grunder 
- ändringar i företaget som berör villkoren för auktorisationen inte anmälts till INCERT 
- villkoren för auktorisationen inte längre är uppfyllda 
- krav på korrigerande åtgärder utfärdade av INCERT inte genomförs. 
 

Ovanstående samt korrekthet av övriga uppgifter i denna ansökan intygas: 
 
 
…………………………………………………………………. 
Ort och datum 
 
 
…………………………………………………. …………………………………………………….. 
Namnteckning behörig person Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
Insändes till: INCERT 
 Box 17537 
 118 91 Stockholm 
 
 
 
 
För mer information om hur man ansöker om företagsauktorisation, vänligen kontakta INCERT: 
Telefon  08-480 022 00 
e-post  info@incert.se 
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