FÖRNYELSE

Certifiering som Kontrollansvarig
enligt PBL/PBF
Privata uppgifter
Namn

Personnr

Postadress

Postnr/Ort

Tel

Mobil

E-post

Län

Certifikatsnr

Företagsuppgifter

Faktureringsuppgifter (om separat)

Namn

Namn

Org.nr

Org.nr

Postadress

Postadress

Postnr/Ort

Postnr/Ort

Län

Fakturamärkning

Tel
E-post
Fakturamärkning

Önskar bevis som plastkort ☐ │ Önskar pappersdiplom ☐
Önskar förnyelse endast för kortare period (12 mån) pga upphörande verksamhet ☐(Obs kan utnyttjas
endast en gång)
Publicering och informationsdelning
Certifierade personers kontakt- och certifikatsuppgifter publiceras på SP Certifierings hemsida. För
ackrediterade certifieringar publiceras samma uppgifter även hos Boverket. Information från
kunskapsprövning delas även mellan certifieringsorgan.
☐ Jag godkänner publicering

☐ Jag godkänner INTE publicering

Samtycke

Genom att signera denna ansökan godkänner du hantering av dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen
SFS 1998:204 (PUL). Du godkänner även att tillhandahålla alla dina intyg och underlag till certifieringsorganet för
bedömning mot kraven som gäller för sökt certifiering (se förklaringar nästa sida). Handläggningen av din ansökan
sker mot fastställd prislista. Certifierad person är skyldig att rapportera fortbildning och verksamhet årligen
(vanligtvis) till certifieringsorganet. För denna hantering tar vi ut en årlig avgift. Påminnelse om rapportering skickas
ut till angiven adress. För övriga avtalsvillkor se ”Generella Villkor” på hemsidan.

Jag godkänner ovanstående (*obligatoriskt)

*____________________________________

*_______________________________

*____________________________________

Ort och datum

Signatur

Namnförtydligande

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Certifiering
Postadress

Besöksadress

Telefon / Telefax

E-post / Internet

Org.nummer

SP Certifiering
Box 553
371 23 Karlskrona

Bastionsgatan 6
Stumholmen
371 32 Karlskrona

010-516 63 00
0455-206 88

fragor.person@sp.se
www.sp.se/personcertifiering

556464-6874

FÖRNYELSE

Certifiering som Kontrollansvarig
enligt PBL/PBF

Krav vid ordinarie förnyelse enligt KA4 BFS 2011:14
- En ansökan om förnyelse av certifikat
- En årsrapport över sista årets verksamhet ska lämnas in för bedömning.
- Lämplighetsintyg ska bifogas och får inte vara äldre än tre år.
- Godkänd uppdateringstentamen (eller grundtentamen om ej arbete i väsentlig omfattning som KA).
Blanketter för årsrapport och lämplighet finns på vår hemsida www.sp.se/personcertifiering alternativ på
vår Kundportal.
Krav vid kortare förnyelse enligt KA4 BFS 2011:14
- En ansökan om kortare förnyelse (med ikryssad ruta). Innebär reducerad ansökningsavgift.
- En årsrapport över sista årets verksamhet ska lämnas in för bedömning.
- Lämplighetsintyg ska bifogas och får inte vara äldre än tre år.
- Godkänd uppdateringstentamen (eller grundtentamen om ej arbete i väsentlig omfattning som KA).
Blanketter för årsrapport och lämplighet finns på vår hemsida www.sp.se/personcertifiering alternativ på
vår Kundportal.
Kund som får kortare förnyelse slipper årsrapportera vid utgången av den förnyade tidens slut. Skulle
kunden trots allt önska fortsätta vara certifierad efter detta tillfälle behöver förnyad ordinarie
förnyelseansökan ske samt sista årsrapportering.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Certifiering
Postadress

Besöksadress

Telefon / Telefax

E-post / Internet

Org.nummer

SP Certifiering
Box 553
371 23 Karlskrona

Bastionsgatan 6
Stumholmen
371 32 Karlskrona

010-516 63 00
0455-206 88

fragor.person@sp.se
www.sp.se/personcertifiering

556464-6874

