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FÖRTYDLIGANDE OM FÖRNYELSEKRAV FÖR CERTIFIERAD KONTROLLANSVARIG
Hej,
I ett tidigare meddelande har vi informerat om att det börjar bli dags att fundera på
förnyelse av certifieringen för de av er som haft certifikatet i drygt fyra år. Certifikaten är
giltiga i fem år, men ni bör förbereda förnyelsen i rimlig tid. De första personerna blev
certifierade 2 maj 2011, och därför behöver dessa ansöka under våren 2016 så att inga
tidsglapp uppstår i giltighetstiden. Resten av er ansöker efter hand som tiden börjar gå ut för
de fem åren på era certifikat.
Ni som har arbetat i väsentlig omfattning, dvs har haft några större projekt eller tiotalet
mindre projekt under de fem åren, har rätt att prövas med ett enklare förnyelseprov. Detta
prov tar 2 timmar. Ni som inte når upp till arbete i väsentlig omfattning skriver i stället ett
nytt grundprov. Skrivtiden på detta prov är 4 timmar. Ni bokar proven antingen via oss på SP
(helen.persson@sp.se) eller via utbildningsföretag om ni vill gå en frivillig uppdateringskurs.
Listan hittar ni på vår hemsida. Det som är viktigt är att ni begär att få skriva SP Certifierings
prov på kursen i så fall.
Det går bra att skriva proven i god tid i förväg. Upp till 1 år i förväg kan vanligtvis vara
godtagbart, såvida det inte inträffar väsentliga ändringar i lagstiftning under tiden, vilket kan
göra att kompletterande prov kan behövas.
Utöver provet behöver ni även göra en formell ansökan om förnyelse av certifikatet.
Ansökan kan ni göra via vanlig blankett eller via formulär. Ni hittar allt på vår hemsida under
certifiering och personcertifiering på www.sp.se
Har ni ytterligare frågor så hör av, så ska vi försöka hjälp till fragor.person@sp.se
Vi ser fram emot att ni vill fortsätta vara certifierade. Byggbranschen ska de närmaste åren
öka byggandet av bostäder och antalet KA behöver därför helst öka till över 5.000
certifierade.
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