
INSTALLATIONS CERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT  
 
ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM PERSONCERTIFIERING FIBERTEKNIKER  
 
Ansökan skall innehålla följande: 
 

1. Ifylld ansökan som INCERT upprättat. 
2. Intyg om godkänd skriftlig examination.  
3. Intyg om godkänd praktisk examination.  
4. Intyg om lämplighet för yrkesrollen.  
5. Uppgift om vart fakturan skall skickas. 

 
 
KRAV FÖR CERTIFIERING  
  
Examination 
 
Godkänt skriftigt och praktiskt prov. 
 
Lämplighet för yrkesrollen 
 
Lämplighet för yrkesrollen skall styrkas genom intyg och omfatta omdömen om noggrannhet 
i utfört arbete, tidhållning och ordningsamhet. 
 
Intygandet får göras av nuvarande eller tidigare arbetsgivare, facklig representant, lärare 
som meddelat den sökande yrkesutbildning, representant från byggnadsnämnd eller annan 
person som bedöms ha insikter om den certifierade, såsom övriga ovan nämnda kategorier. 
 
 
FÖRKLARINGAR 
 
Examination 
 
Skriftliga och praktiska prov skall avläggas hos examinationscentra. 
 
Undantag kan göras för skriftliga prov med enstaka deltagare (t ex vid förnyat prov efter 
underkännande) då prov kan avläggas på annat ställe som bestäms av ackrediterat organ. 
 
Examinationscentra skall vara godkända av ackrediterat certifieringsorgan. Uppgifter om och 
adresser till examinationscentra kan lämnas av INCERT. 
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VILLKOR FÖR ATT BEHÅLLA CERTIFIKATET 
 
Allmänt 
Ditt certifikat utfärdas efter en internationell standard, ISO/IEC 17024. Allmänna krav på 
organ som certifierar personer. 
 
Certifieringen står under överinseende av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk 
kontroll. 
 
INCERT är ackrediterade (kontrollerade och godkända) av SWEDAC för den  certifiering du 
ansöker om. 
 
Om nya standarder, regler eller andra bestämmelser som påverkar utförandekraven för 
fiberinstallationer, träder i kraft under certifikatets giltighetstid, kan certifieringsorganet 
begära att kompletterande eller nytt prov avläggs. 
 
Indragning 
 
Certifikatet kan dras in om det har utfärdats på oriktiga grunder, vid osant åberopande av 
certifikatet, om årligt intyg om yrkesverksamhet inte sänds in, eller om den certifierade ej 
följer av certifieringsorganet fattat beslut om krav på kompletterande eller nytt prov enligt 
Allmänt. 
 
Korrigerande åtgärder 
 
Vid mindre allvarliga avsteg från kraven för certifiering kan INCERT kräva korrigerande 
åtgärder. Du får då skriftligt besked om vad som skall rättas till och när detta skall vara gjort. 
 
Uppföljning 
 
Du måste kunna styrka att Du varje år är yrkesverksam till 30 % inom området Du är 
certifierad i. Intyg om yrkesverksamhet skall sändas in årligen. Blanketter för intygande 
sänds samtidigt med certifikatet. 
 
Dispens från kravet på yrkesaktivitet kan lämnas för enstaka år vid t ex sjukdom eller 
arbetslöshet. 
 
Året efter dispensåret måste Du dock uppfylla kravet på yrkesaktivitet för att få behålla 
certifikatet. 
 
Certifikatet kan återfås genom avläggande av godkänt praktiskt prov som vid nycertifiering. 
 
Dispens skall sökas skriftligen med angivande av skäl. Skälen skall styrkas. 
 
Dispensärenden avgörs av INCERT. 
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FÖRNYELSE AV CERTIFIKAT 
 
För förnyelse av certifikat gäller följande delkrav: 
 

− Examination. Godkänt skriftligt prov som vid nycertifiering. 
− Yrkesverksamhet. Intyg om att den sökande varit yrkesaktiv till minst 30 % inom 

certifieringsområdet under senast gångna år. 
− Lämplighet för yrkesrollen. Samma som vid nycertifiering. 
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