
Resertifisering i henhold til: 
 (Note 1) Forskrift om håndtering av farlig stoff og DSBs Temaveiledning om bruk av farlig stoff, del 2.  
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Søknad om KJELOPERATØRSERTIFIKAT  
Søknad sendes: 
Norsk Energi, Kursavdelingen, Postboks 27 Skøyen, 0212 OSLO  
Tlf: 22 06 18 00 / 22 06 18 91 – epost: kurs@energi.no 

 

       PERS 008 

    

Norsk Energi utsteder kjeloperatørsertifikat iht Forskrift om håndtering av farlig stoff og DSBs Temaveiledning om bruk av farlig stoff, del 2. Sertifiseringsorganet 
er akkreditert ihht NS-EN ISO/IEC 17024. Mer informasjon om kjeloperatør finnes på www.energi.no/operatorkurs. Sertifikater har 5 års gyldighet, og må innen 
utløpsdato resertifiseres (fornyes). Mer informasjon om resertifisering finnes på www.energi.no/resertifisering. NB! Kjeloperatør er selv ansvarlig for å kontakte det 
aktuelle sertifiseringsorganet for resertifisering. Mer informasjon om eksamen på www.energi.no/eksamen. Det gjøres oppmerksom på at iht akkrediteringsreglene er 
sertifiseringsorganet den formelle eier av sertifikatet. 
 

Følgende vedlegg MÅ legges ved søknaden før den kan behandles:  

• Dokumentasjon fra arbeidsgiver på relevant praksis (pass av kjel med ytelse ≥ 0,5 MW – temperatur over 110 oC) (kan noteres nedenfor eller legges ved på eget ark)  
• Kopi av kursbevis for gjennomført kjeloperatørkurs  
• Dokumentasjon på bestått kjeloperatøreksamen 
• Passfoto (kan sendes som jpg-fil til e-post til kurs@energi.no merket med navn, og kursnummer)  

 

FYLLES UT AV SØKER:   VENNLIGST SKRIV TYDELIG – ALLE FELT MÅ FYLLES UT 

Søkers navn: (store bokstaver)       Født: (d-m-år)  

Privat adresse:       Tlf. priv.: (mobil)       

Postnr og poststed:       e-post:  

Nåværende arbeidsgiver:       Tlf.: (sentralbord)  

Kontaktperson: (store bokstaver)  e-post:  

Arbeidsgivers postadresse:       

Postnr. og poststed:       
 

Undertegnede søker samtykker/forplikter seg til: 

• å gjøre seg kjent med og holde seg oppdatert på gjeldende regelverk(Note 1 m.v.) 
• å ikke bruke sertifikatet på en villedende måte eller komme med uttalelser som kan sette sertifiseringsorganet i vanry 
• å informere sertifiseringsorganet om forhold som kan påvirke den sertifiserte personens mulighet til å fortsette å oppfylle sertifiseringskravene 
• å avstå fra bruk av alle referanser til en sertifisert status og returnere alle kjelsertifikat dersom sertifiseringen er trukket tilbake eller ved suspensjon. 
• å gjøre seg kjent med reglene for behandling av personopplysninger knyttet til søknaden og samtykker til disse. (ref. www.energi.no/personvern)  

 
 

sted/dato  Sertifikatsøkers underskrift 

Jeg samtykker til å bli holdt informert om sertifisering, kurs etc bla. via nyhetsbrev som sendes epostadressen nevnt over.  Kryss her:   

FYLLES UT AV ARBEIDSGIVER:   
Bekreftelse på relevant praksis som kjeloperatørpraktikant (minimum 3 måneder): 
Dokumentasjon på praksis legges ved på eget ark eller noteres under og bekreftes av arbeidsgiver med underskrift og stempel eller annen identifiserbar 
firmadokumentasjon (skrevet på brevark e.l).  NB! Relevant praksis for kjeloperatør er pass av kjel med ytelse ≥ 0,5 MW – temperatur over 110 oC. 

 fra (dato)  til (dato)  
 

Arbeidsgivers bekreftelse om at ovenstående opplysninger er riktige, og at utførelsen av arbeidet er tilfredsstillende samt at bedriften har 
internkontrollsystem som ivaretar krav til opplæring og kompetanseutvikling i  henhold til kravene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter:  

             
sted/dato  arbeidsgivers (kontaktperson) underskrift og stempel (eller annen firmadokumentasjon) 

Jeg samtykker til å bli holdt informert om sertifisering, kurs etc 
bla. via nyhetsbrev – skriv i så fall inn din epostadresse her:   

  

Arbeidsgivers kontaktpersons epostadresse 

Faktura for sertifikatgebyret sendes arbeidsgiver dersom annet ikke er avtalt. Skal faktura merkes med PO-nr e.l. må du gi beskjed om det.  

 

For Norsk Energi: 

Søknad godkjent:  Sertifikat nr.:   ________________  gyldig til:_____________________________________________________ 

        

dato  sertifikatutsteder 
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