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Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenad-

företag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtsarbeten 

för byggnader och anläggningar. De företag som ansöker om 

auktorisation ska drivas av motivet att ha ett långsiktigt värde när 

de med hög teknisk kompetens och utvecklade rutiner arbetar med 

faktorer som kvalitet, miljö och arbetsmiljö.  
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Anvisningar 

En företagsauktorisation ska innehålla följande, vilket presenteras i detta dokument: 
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6.2 Avtalets giltighet.................................................................................................................................... 4 

6.3 Användande av symboler ...................................................................................................................... 4 

6.4 Återkallande .......................................................................................................................................... 4 

7. Bilagor ............................................................................................................................................................ 4 

 

Introduktion 

Ett auktoriserat företag ska med färdighet och förmåga dokumenterat utveckla sina 

arbetsmetoder som fäster avseende vid faktorer som kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Ett korrekt utfört plåtslageriarbete har stor inverkan på dess fortsatta funktion, kostnader och 

livslängd. Därför är det viktigt att varje plåtslageriarbete utförs av företag som har 

dokumenterad kunskap om tillämpliga metoder, samt har arbetsledning och plåtslagare med 

kunskap om de arbetsmoment som ingår i arbetsprocessen.  

För auktorisation av byggnadsplåtslageriföretagen svarar Installations Certifiering i 

Stockholm AB (INCERT) som utför certifieringar inom bygg- och anläggningsbranschen.   
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1. Kompetens 

1.1. Utbildning för arbetsledning 

Person med mandat att leda och fördela arbete ska genomgå tvådagarsutbildningen 

”Utbildning auktorisation byggnadsplåtslageri” som tillhandahålls av Plåt & 

Ventföretagen. Utbildningen avslutas med ett kvalifikationstest. 

Godkänd kurs är giltig i 5 år, varefter uppdatering ska genomföras. 

1.2. Generell kompetens 

Intyg på medlemskap i Plåt & Ventföretagen ska bifogas ansökan, alternativt ska tillgång 

till kunskap inom områdena entreprenadjuridik och arbetsmiljö styrkas. 

2. Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

Företaget ska ha en dokumenterad policy som är beslutad av företagets ledning. 

Policyn ska omfatta krav som berör verksamheten från förfrågan till avslut. Den ska 

innehålla åtaganden om intern och extern kommunikation, tolkning av kundkrav, 

utförande och kontroll, överlämnande av dokumenterade resultat till kund, samt att lagar 

och andra krav ska följas. 

3. Kontroll 

3.1  Utrustning 

Företagets utrustning ska hanteras enligt leverantörens anvisningar. Det ska finnas 

dokumenterade rutiner för egenkontroll. 

3.2 Checklistor 

För att upprätthålla kvaliteten, ska företaget ha checklistor som säkerställer erforderlig 

intern och extern kommunikation, utförandekontroll samt avslut. 

4. Registreringsbevis 

Företag ska skicka med kopia på registreringsbevis från Bolagsverket i ansökan. Om 

motsvarande verksamhet som ansökan gäller finns i bifirmor ska det alltid anges i 

ansökan. 

5. Försäkringsbevis 

Företaget ska ha en ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkring och rättsskydd i omfattning 

enligt bilaga 1. 
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6. Auktorisationens villkor 

6.1  Undertecknande av avtal 

Avtalet med INCERT ska undertecknas av firmatecknare eller annan person som har 

behörighet att teckna avtal. Avtalet innebär att uppgivna uppgifter/rutiner ska följas och 

att uppgifterna stämmer med verkliga förhållanden.  

Vid ansökan om företagsauktorisation försäkrar företaget att lämnade uppgifter i deras 

ansökan överensstämmer med verkliga förhållanden samt förbinder sig företaget att till 

INCERT omgående meddela förändringar som påverkar auktorisationen. Det kan vara till 

exempel namnbyte, nytt organisationsnummer, annan inriktning på arbetet, byte av 

kvalificerad arbetsledare, förändring av rutiner.  

6.2 Avtalets giltighet 

En företagsauktorisation gäller i 5 år. 

INCERT kan via anmodan på distans, eller på plats göra tillsyn att företaget lever upp till 

gällande krav och avtal. Normalt sker alltid en avisering innan sådant besök. 

6.3 Användande av symboler 

De företag som innehar en auktorisation för byggnadsplåt utfärdad av INCERT får 

tillsammans med företagets namn eller logotype använda en särskild symbol som 

symboliserar auktorisationen, som tillhandahålls av INCERT. 

Företag med auktorisation kommer att publiceras på INCERTs hemsida. 

6.4 Återkallande 

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 ej genomförs 

7. Bilagor 

Bilaga 1: Minimikrav för försäkringsskydd 



Bilaga 1, auktorisation 

Minimikrav för försäkringsskydd 
 

Syfte 
Syftet är att man på ansvarssidan ska ha ett brett skydd, både för sin egen verksamhet och för 
beställarens trygghet. Det betyder att man behöver ha både en Ansvarsförsäkring som avser ansvar 
för uppdragen man utför åt beställaren och en Entreprenadförsäkring som avser att skydda värden i 
verksamheten. Här finns flera olika villkor och moment. 
 

Omfattning 
Sammanställningen nedan visar hur ett bra försäkringsskydd bör se ut. Många beställare ställer krav 
på det som komplement till AB 04, ABT 06 samt AMA AF 12. Detta försäkringsskydd gäller som 
minimikrav för auktoriserade verksamheter. Har man dessutom annan verksamhet än rent 
plåtslageri/ventilation, behöver man eventuellt ha ytterligare skydd, t ex en konsultansvarsförsäkring.  
 

 
Ansvarsförsäkring 

 Allmänt ansvar och produktansvar för sak och personskada 10 mkr bakgrund till belopp 

 Nyckelförlust 500 tkr 
 
Entreprenadförsäkring 

 Arbeten allrisk  10*mkr 

 Befintlig egendom tillhörande beställare 5**mkr 

 Miljöskada 10 mkr  

 Ren förmögenhetsskada 1 mkr 

 Åtkomst för entreprenör 800 tkr 

 Skada till följd av väsentligt fel efter garantitid 
 
Rättskydd 

 Rättsskydd 5 Bb/skada 
 
Plåt & Ventföretagens medlemsförsäkring har minst ovan omfattning, och dessutom fler moment 
samt högre belopp 
 

 
 
* Här ska man ha högsta enskilda entreprenad under året. I medlemsförsäkringen ingår 10 mkr så 
man inte ska missa att höja när man får större entreprenad.  
 
**Här ska man ha det högsta enskilda värdet under året. I medlemsförsäkringen ingår 5 mkr. 
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