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Bli certifierad funktionskontrollant hos RISE
Du som har rätt erfarenhet och kompetens inom
ventilationsyrket har möjlighet att certifiera dig hos
oss på RISE.
För att blir certifierad sakkunnig funktionskontrollant
behöver du ansöka om detta hos oss (se rutan till
höger). Du behöver också skriva ett godkänt
kunskapsprov. Detta prov kan du göra via olika
utbildningsföretag eller direkt via RISE.
Certifikaten ställer vi ut med fem års giltighet. Under
dessa fem år får du ta uppdrag som kontrollant och
även sakkunnig så länge du utför årlig rapportering till
certifieringsorganet. Den årliga rapporteringen består
i att fylla i en blankett och lista upp något om dina
aktiviteter under året. Detta krav gäller hos alla
certifieringsorgan.

Sakkunnig funktionskontrollant

1. Ansök på hemsidan under "Ansökan" eller
via blankett och mejla
till ansokan.person@ri.se.
2. Skaffa tjänstgöringsintyg på

Varför RISE?
Om du vill certifiera dig hos ett välkänt svenskt
certifieringsorgan är RISE ett lämpligt val. Vi kallas
vanligtvis Sveriges forskningsinstitut, och består av ett
antal kända institut som slagits samman till RISE. Bland
dessa finns tidigare kända SP/Sitac.

injustering/kontroll och projektlista för
de åren som du jobbat med ventilation.
3. Har du yrkesutbilning skaffar du även
kopia på beviset.
4. Efter ansökan får du inloggning till vår
portal kan du ladda upp intygen. Vill du
hellre skicka oss intygen går det bra.
Välj den behörighet (N/K) du tror att du

Har du frågor?
Om du undrar över något är du välkommen att
kontakta oss på:

når upp till.

Tel. 010-516 63 00 (förmiddagar)

Läs mer på

eller via e-post:

Din handläggare hos oss kontaktar dig sedan
om något saknas eller är tveksamt.

sp.se/personcertifiering välj sedan
funktionskontrollant i menyn till höger.
Boverkets föreskrifter

fragor.person@ri.se
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