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ANSÖKAN OM SPECIELL PRÖVNING – Isoleringsplåtslagare
Namn:

____________________

Personnummer:

_________________

Mobilnr:

____________________

E-post:

_________________

Adress:

____________________

Postnr och ort:

_________________

Faktura för prövningen skickas:

till sökande
till företaget

Ansökan gäller:
Minst 6 dokumenterade år i yrket med isoleringsarbete som Isoleringsplåtslagare ska bifogas
ansökan.
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas av VVS-Branschens Yrkesnämnd.
_____________________
Ort och datum

______________________________________
Namnteckning sökande

Ovanstående verifieras, ort och datum ________________________________________
Företagets representant _____________________________________________________
Namnförtydligande _______________________________________________________
Företag:

_____________________________

Organisationsnummer:

________________

Adress:

_____________________________

Postnr och ort:

________________

Telefon:

____________________________

Det är företagets representant som intygar och är ansvarig för att den sökande uppfyller
kunskapskraven samt antal arbetade timmar som krävs.
Yrkesnämndens anteckningar:
Godkänd för prövning: _____________________________________________________
Avslag: ________________________________________________________________
Komplettering: __________________________________________________________

Företagets representant skickar blanketten till: VVS-Branschens Yrkesnämnd, Box 17090, 104 62 Stockholm
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SPECIELL PRÖVNING FÖR BRANSCHCERTIFIKAT ISOLERINGSPLÅTSLAGARE

Bakgrund
Speciell prövning för branschcertifikat isoleringsplåtslagare har tagits fram för:
•
•

Personer som har arbetat som isoleringsplåtslagare på ett företag i ett annat land än Sverige.
Personer som arbetat på Isolerings-företag som inte varit som anslutet till
Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

Speciell prövning ger möjlighet att bedöma personens kunskaper och att de överensstämmer med de
krav som ställs för att få ett branschcertifikat. Ansökan om att få göra Speciell prövning sker på
blankett 113.
Har VVS-isoleraren arbetat på företag som är/varit anslutet till
Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl ska ansökan göras på blankett 106.

Förutsättningar
•

•
•

Isoleringsplåtslagare som har arbetat i ett annat land än Sverige ska intyga sitt arbete med
hjälp av certifikat, betyg eller intyg som ska vara översatta till svenska. Arbetet ska ha skett på
ett isoleringsföretag och arbetsuppgifterna ska överensstämma med de i VVS-branschen
förekommande arbeten.
Arbetad tid i Sverige ska vara som isoleringsplåtslagare. Företaget ska intyga att personen har
arbetat med i branschen förekommande arbeten som isoleringsplåtslagare.
Personen skall ha för avsikt att fortsätta att arbeta som isoleringsplåtslagare i Sverige.

Kunskaper som krävs och testas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Känna till funktionen hos enklare VVS- och kylsystem inom fastighet och industrisidan
Kunna förstå isoleringens betydelse i olika system
Kunna utföra värme och ventilationsisolering enligt ritning och beskrivning
Kunna utföra brandisolering enligt ritning och arbetsbeskrivning och gällande regelverk
Kunna utföra isolering av kalla installationer enlig ritning och beskrivning
Känna till regler för bullernivå, ljuds fortplantning och ljuds dämpning genom isolering
Kunna arbeta efter gällande säkerhetsbestämmelser med hänsyn till hälsa och miljö
Känna till gällande avtal, lagar och regler som förekommer inom VVS-branschen
Inneha certifikat för ”Heta arbeten”
Har kännedom i grundläggande elkunskap
Kunna bedöma om asbests finns i befintlig isolering och vidtaga riktiga åtgärder
Kunna hantera och vårda aktuella verktyg
Montera plastplåt och detaljer på rörisolering
Självständigt från ritningar tillverka detaljer och montera plåtytbeklädnad på rör, kanaler kärl,
cisterner etc. på ett enligt riktlinjer och praxis korrekt sätt
Utföra olika typer av täckning av tak på cisterner, pannor och domgavlar
Utföra inom yrket förekommande plåtutberedningar
Montera cellgummi.

För att få branschcertifikat ska personen vara godkänd i svenska, matematik och engelska på
gymnasienivå eller intyg på motsvarande kunskaper. Prövningen bedöms av godkänd person utsedd av
VVS-Branschens Yrkesnämnd. Prövningen utförs på Altik utbildning i Sundsvall och faktureras i
förskott.

Företagets representant skickar blanketten till: VVS-Branschens Yrkesnämnd, Box 17090, 104 62 Stockholm
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Genomförande av prövningen
Finns det behov så får den som prövar skaffa auktoriserad tolk och stå för den kostnaden.
Kostnad för kost och logi tillkommer också.
Under 6 år i yrket
Personen ska slutföra sin arbetade tid på ett företag som montör under utbildning. Företaget
ska vara anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyla.
Över 6 år i yrket
Personen ska kunna intyga med hjälp av betyg/intyg att personen har arbetat med samtliga
moment som förekommer i branschen för isoleringsplåtslagare.

Speciell prövning, kostnad 18 400 kronor. Utförs på provplatsen måndag till torsdag.
Testet består av följande delar:
• Teoriprov
• Montage
• Bedömning

4 timmar
22 timmar
4 timmar

Klarar personen prövningen och är godkänd i svenska, matematik och engelska på
gymnasienivå så utfärdar VVS-Branschens Yrkesnämnd branschcertifikat.

Vid underkänt
Vid underkänt:
Provplatsen gör en bedömning vilken eller vilka delar personen behöver öka sin kunskap i
och vad personen måste komplettera med för att få ett branschcertifikat.
Exempelvis: om personen blir underkänd på plåtarbeten så ska personen genomföra det
antal timmar som prövningen visar att det behövs för att uppnå godkänt resultat. Det kan
antingen ske på ett Isoleringsföretag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl
eller så kan personen gå en kurs med kompletterande utbildning. Efter genomförd
komplettering skickar personen in betyg/intyg till provplatsen för bedömning och vid
godkänd komplettering utfärdar VVS-Branschens Yrkesnämnd branschcertifikat.
Saknas exempelvis något av Gymnasiegemensamma ämnena (före detta kärnämnen) så ska
det kompletteras med betyg/intyg innan man kan få branschcertifikat.
Blankett 113 skickas till
VVS-Branschens Yrkesnämnd
Box 17090
104 62 Stockholm
08-564 854 30
www.vvsyn.se
kontakt@vvsyn.se

Företagets representant skickar blanketten till: VVS-Branschens Yrkesnämnd, Box 17090, 104 62 Stockholm
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