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1. Inledning
Att vara ett certifierat företag försäkrar att företaget arbetar enligt konceptet Robust fiber.
Kraven för att uppfylla certifikatet är en överenskommelse inom branschen och presenteras i
denna kravspecifikation. Kravspecifikationen är ett öppet dokument och kan användas av
intresserade certifieringsorgan.
Företagscertifiering gäller för de metoder som beskrivs i ”Anvisningar för robust fiber”.
1.1 Syfte
Kvalitetssäkra utförandet av fiberanläggningar enligt ”Anvisningar för robust fiber”.
1.2 Målgrupp
Företag som projekterar, förlägger, installerar och besiktigar fiberanläggningar.
1.3

Giltighetstid
- Certifikatet är giltigt i 5 år.

Efter att en giltighetsperiod passerat ska omcertifiering göras för att behålla certifikatet.
Omcertifiering sker genom ny ansökan och förnyad prövning. Kraven för omcertifiering är
desamma som vid nycertifiering.
1.4 Utfärdande
Företag ansöker till certifieringsorganet om att erhålla ett certifikat.
1.5 Certifierade företag
Certifiering sker för hela företaget.
Det är även möjligt att certifiera regioner eller distrikt inom ett företag. Dock ska det alltid
finnas en certifiering för hela företaget som grund.
Företag med giltig certifiering finns i sökbar lista som publiceras hos certifieringsorgan samt
även hos ”Robust fiber”, www.robustfiber.se.
1.6 Rutin för indragande av certifikat
Om brister eller uppenbara felaktigheter upptäcks hos ett certifierat företag kan en rapport
skickas till certifieringsorganet där bristerna eller felaktigheterna påpekas. Certifieringsorganet
ska då kontrollera att det certifierade företaget fortfarande uppfyller villkoren för certifikatet.
Löpande kontroll av certifierade företag sker.
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Certifikatet kan dras in om
• det utfärdats på felaktiga grunder
• ändringar i företaget som berör villkoren för certifieringen inte anmälts till
certifieringsorganet
• villkoren för certifieringen inte längre är uppfyllda
• krav på korrigerande åtgärder utfärdade av certifieringsorganet inte genomförs inom 6
månader
• en anlitad underentreprenör inte följer kraven i certifikatet
• företaget vid upprepade tillfällen frångår minimikraven i Robust fiber.
Om ett certifierat företag säljs eller byter namn påverkas inte ett pågående certifikat så länge
företagets organisationsnummer kvarstår.
Om det certifierade företaget uppgår i annat företag med annat organisationsnummer kan
certifikatet flyttas över till det nya bolaget under förutsättning att det nya bolaget
• uppfyller alla certifieringskrav
• lämnar skriftligt åtagande om att överta certifikatet på samma premisser som
föregående innehavare (med samma giltighetstid och samma förpliktelser) samt
• lämnar nytt registreringsbevis där bolagsförändringen framgår
I annat fall upphör certifikatet att gälla.

2. Kravspecifikation Företag
Nedan följer de krav som gäller för företag vid ansökan om certifikat.
Kraven gäller även för inhyrda och anlitade företag, så kallade underentreprenörer.
Utländska bolag bifogar motsvarande handlingar med översättning (av auktoriserad översättare)
till svenska eller engelska.
Handlingar som styrker nedanstående krav ska kunna uppvisas på anmodan.
2.1 Allmänt företaget
Här följer ett antal krav av allmän karaktär som företaget ska uppfylla.
-

Registreringsbevis
o Kopia av företagets registreringsbevis från Bolagsverket ska bifogas ansökan.

-

Registerutdrag från skatteverket
o Kopia av företagets registerutdrag ska bifogas ansökan.

-

Försäkringar
o Företaget ska ha i de fall de har egna fordon och maskiner giltiga fordons- och
maskinförsäkringar.
o Företaget ska ha gällande allrisk- och ansvarsförsäkring som skyddar företaget
mot skadeståndsskyldighet.

-

Miljökrav
o Miljöfarligt avfall, schaktmaterial m.m. ska hanteras enligt gällande regelverk
o Företaget ska ha en miljöpolicy som de arbetar efter.
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▪

Miljöpolicyn ska kunna uppvisas vid anmodan. Även godkänt med
paraplyorganisations miljöpolicy om företaget ingår i en sådan.

-

Kvalitetskrav
o Företaget ska ha en kvalitetspolicy som de arbetar efter.
▪ Kvalitetspolicyn ska kunna uppvisas vid anmodan. Även godkänt med
paraplyorganisations kvalitetspolicy om företaget ingår i en sådan.

-

Följer och informerar berörda i organisationen om ”Anvisningar för robust fiber” med
bilagor.
o Se www.robustfiber.se

-

Följer gällande lagar, föreskrifter, förordningar och regler för entreprenadarbete.
o Företaget ska följa gällande lagar, föreskrifter, förordningar och regler samt
innehar de tillstånd som krävs för entreprenadarbete.

2.2 Personal
Här följer ett antal krav som företaget ska uppfylla avseende personal.
ID-handling
o

Företagets personal ska ha godkänd giltig ID-handling

-

Yrkesbevis och utbildning
o Företagets personal ska ha relevanta yrkesbevis och erforderlig maskinspecifik
utbildning för maskinparken som nyttjas.

-

Arbete vid områden som kräver tillstånd eller behörighet
o Företagets personal ska ha erforderliga tillstånd och behörigheter.

-

Ersättningar och villkor
o Företaget ska följa regler och avtal gällande arbetsrätt samt ha branschmässiga
avtalsvillkor för sin personal.

-

Krav på kompetens
o Företaget ska ha minst en person anställd som har ”Robust fiber
utbildningsbevis anläggning” eller ”Robust fiber personcertifikat anläggning”.

2.3 Utrustning och Maskiner
Gäller för samtliga använda fordon och maskiner, egna och inhyrda.
-

Maskiner ska vara CE-märkta enligt arbetsmiljöverkets gällande krav

-

Underhållsplan
o Företaget ska ha underhållsplan för instrument, maskiner och fordon enligt
tillverkarens anvisningar.
o Företaget ska påvisa att all utrustning som kräver kalibrering ska vara
kalibrerad enligt tillverkarens anvisningar.
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