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Sedan januari 2017 är det 
möjligt för byggnadsplåt-
slagerier att auktorisera sitt 
företag. Initiativet kommer 
från företag och bransch-
organisation. 
En auktorisation är ett 
viktigt steg i att kvalitets-
säkra företagen inför 
framtidens behov. Här 
reder vi ut begreppen.

Varför  
ska man bli 
auktoriserad?

För företag inom Byggnadsplåt



➥Varför ska man
bli auktoriserad?
Med en auktorisation säkerställer ditt 
företag för kunder och uppdragsgivare 
att ni har dokumenterade kunskaper och 
kvalitetsrutiner inom ert verksamhets- 
område. 

➥Vem auktoriserar?

Auktorisationen består i huvudsak 
av dessa delar:
•  Lärarledd utbildning för företagets ar-

betsledning med skriftligt prov
som avslutning.

•  Framtagning av kvalitets-, miljö- och
arbetsmiljöpolicy.

•  Skriftlig handledning för företagen med
instruktioner, exempel och mallar.

•  Fördjupningsinstruktioner utifrån instruk-
tionerna i Hus AMA.

En extern part utför auktorisationen, 
något som är viktigt för hög trovärdighet. 
Företaget heter INCERT och är 
ackrediterade av SWEDAC. 

Princip för logotyp som alla 
auktoriserade företag får använda på 
sina hemsidor, offerter, kläder, bilar med 
mera.

➥Vilka är de direkta
följderna av en
auktorisation?
•  Större tydlighet kring företagets tjänster,

något som efterfrågas av kunden.
•  En auktorisation är en kvalitetsstämpel

av ditt kunnande.
•  Genom att arbeta enligt systemet som

finns inbyggt i auktorisationen kan
man öka sin effektivitet och därmed sin
lönsamhet.

➥Vad händer på sikt?
•  En auktorisation höjer statusen för
byggnadsplåtslagerier.

•  Anställda kommer att känna större stolt-
het i att arbeta för ett auktoriserat
företag, vilket ofta har visat sig leda till
att man gör ett bättre jobb.

•  Det blir med största sannolikhet lättare
att lösa framtida kompetens- 
försörjningsproblem för företag som har
en auktorisation.

➥När kan jag bli
auktoriserad?
Du kan bli auktoriserad nu! Anmäl till nå-
gon av kurserna på Plåt &Ventföretagens 
hemsida. Där kan du också läsa mer om 
auktorisationen. 

➥Hur får jag mer
information?
Du hittar all information du 
behöver på pvforetagen.se. 

Du är också välkommen att 
kontakta Rickard Lindskog på 
telefon 040-35 25 28 eller mejl 
rickard.lindskog@pvforetagen.se. 

➥Vad ingår i auktori-
sationen?
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