Vilka dokument ska sändas in
Avgångsbetyg
– Kopia på avgångsbetyg/examen eller avslutade kurser
– Efterföljande sidor ska vara med där personnummer samt utbildningens innehåll framgår
– Utbildningen är inte automatiskt meriterande om den innehåller för lite relevanta kurser/poäng
– Inriktningen måste vara primärt mot den meriterande grenen enligt kravspecifikationen
Exempel:
En examen som ingenjör 180 hp med huvudinriktning kemi men delämnen inom bygg är inte
meriterande för att söka kontrollansvarig då huvudinriktningen ska vara Bygg, Anläggning, Inst.

Tjänstgöringsintyg
– Kopior på intyg/betyg från tidigare och nuvarande verksamhet ska sändas in
– På intyget ska framgå anställningens tid och inom vilka områden man arbetat (ex. arbetsledning)
– Intyget ska vara undertecknat och kontaktuppgifter till intygsgivaren ska finnas med
– Ett dokument som du skriver under själv är INTE ett intyg

Projektlista
– En lista på projekt som du har medverkat i ska sändas in
– Det ska framgå i vilken roll du medverkat t.ex. projektledare
– Det ska framgå hur länge din medverkan i projektet varade
– Det ska framgå vilken typ av projekt (antal våningar, spännvidder, stambyte etc.)
– Det ska finnas en kontaktperson till samtliga redovisade projekt om möjligt
Detta är för att vi ska kunna avgöra att du till väsentlig del arbetat med sådana projekt som din
ansökan avser.

Tentamen eller kurs
– En kopia på tentamen eller kurs som speciellt måste ha genomförts enligt kraven för certifieringen

Lämplighetsintyg
– Ett intyg från någon som har eller har haft en nära och god insyn i ditt arbete och verksamhet
– Det ska framgå att du bedöms lämplig i rollen för den certifiering du söker
– Det ska vara utfärdat inom den senaste 3 års perioden

Övrigt
Det kan finnas fler dokument som ska sändas in och därför måste ni noga läsa igenom den
kravspecifikation som rör er certifiering.
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