
Sertifisering i henhold til:  
Forskrift om håndtering av farlig stoff og DSBs Temaveiledning om bruk av farlig stoff, del 2. 
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Søknad om KJELPASSERSERTIFIKAT 
- for maskinister     
se www.energi.no/gjeldende-regelverk for informasjon  

 

Søknad sendes: 
Norsk Energi, Kursavdelingen - Postboks 27 Skøyen - 0212 OSLO  
Tlf  22 06 18 00 / 22 06 18 91 – kurs@energi.no 

 

            PERS 008 

 
    

Søkers navn: (store bokstaver) 

     Vennligst skriv tydelig. Alle felt MÅ fylles ut.  

 

 
 

Født: 

 

Privat adresse:       Tlf. priv.: 
(mobil) 

      

Postnr og poststed:       e-post:  
 

Arbeidsgiver:       Tlf.:   

Kontaktperson: (store bokstaver)  e-post:  

Arbeidsgivers postadresse:           

Postnr og poststed:         
 

      
Undertegnede søker forplikter seg til: 
• å gjøre seg kjent med og følge offentlig regelverk 
• 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 kjelsertifikatet dersom sertifiseringen er trukket tilbake eller ved suspensjon 
• å gjøre meg kjent med reglene for behandling av personopplysninger knyttet til søknaden og samtykker til disse (ref. www.energi.no/personvern) 

             

sted/dato  sertifikatsøkers underskrift 

 
Søknaden sendes Norsk Energi og følgende MÅ legges ved før den kan behandles:    
• Dokumentasjon på utdannelsen som maskinist/maskinoffiser STCW, inkl teoretisk kunnskap om damp- og hetvannsystemer og 

kjelanlegg. (bla. kopi av sertifikat som maskinist/maskinoffiser) 
• Dokumentasjon på fartstid de siste 5 år - kopi av siste side(r) av fartsbok 

- eventuelt dokumentasjon fra arbeidsgiver på annen relevant praksis de siste 5 år  
• Dokumentasjon på all praksis mht. pass av kjelanlegg, inkl størrelse, trykk og temperaturer.  

(pass av kjel ytelse ≥ 0,5 MW og over 110 oC)   
• Passfoto (kan sendes som jpg-fil via e-post til kurs@energi.no, merket med navn) 

 
Informasjon: 
Det gjøres oppmerksom på at iht NS-EN ISO/IEC 17024 er sertifiseringsorganet den formelle eier av sertifikatet. 

Faktura for gjennomgang av innsendt dokumentasjon, eksamensgebyr, sertifikatgebyr og ev. kursavgift sendes arbeidsgiver dersom annet ikke er avtalt. Skal fakturaen 

merkes med PO-nr eller lignende må du gi beskjed om det.  

Resertifisering  
Kjelpassersertifikatet har 5 års gyldighet, og må innen utløpsdato resertifiseres (fornyes). Informasjon om resertifisering finnes på www.energi.no/resertifisering. Søknadsskjema 
finnes på www.energi.no/soknader. NB! Kjelpasser er selv ansvarlig for å kontakte det aktuelle sertifiseringsorgan for resertifisering. 
 
 

For Norsk Energi: 
Søknad godkjent:  Sertifikat nr.:   ________________  gyldig til: ____________________________________________________ 

        
dato  sertifikatutsteder 
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