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Information om förändrad hantering av Robust fibers Godkända besiktningsmän  

Godkänd besiktningsman 
Att vara Godkänd besiktningsman innebär att besiktningsmannen har genomgått 
Robust fibers kurs för Godkänd besiktningsman och innehar Robust fiber 
utbildningsbevis anläggning. Godkännandet gäller i 5 år. För kursdeltagare som 
saknade Robust fiber utbildningsbevis anläggning efter genomgången kurs fanns 
följande dispens: 

• Godkännandet gällde ett 1 år från det att kursen var genomförd. Om 
besiktningsmannen gjorde kompetensprov för Robust fiber utbildningsbevis 
anläggning (alt. Robust fiber personcertifikat anläggning) inom detta år så 
förlängdes godkännandet ytterligare 5 år.  
 

Från och med 2021-09-23 gäller inte denna dispens och några förlängningar av 
befintliga godkännanden kommer inte att göras.  
 
Efter införandet av kursen Robust fiber Certifierad besiktningsman erhöll en Godkänd 
besiktningsman möjlighet att ansöka om Robust fibers intyg för Robust fiber 
Certifierad besiktningsman genom uppvisandet av ett giltigt personcertifikat samt 
intyg på erfarenhet av entreprenadbesiktningar under de senaste 3 åren. Intyget 
gäller i fem år under förutsättning att besiktningsmannen har giltigt personcertifikat 
under hela perioden. 
 
Från och med 2021-09-23 tas denna möjlighet bort varefter en Godkänd 
besiktningsman som vill erhålla certifikatet för Robust fiber Certifierad besiktningsman 
måste uppfylla kraven enligt avsnittet Certifiering av besiktningsmän.   
 

Certifiering av besiktningsmän  

För att erhålla certifikatet för Robust fiber Certifierad besiktningsman ska sökanden 
ha: 

• en relevant yrkeserfarenhet med minst 3 års erfarenhet avseende anläggning av 
fiberinfrastruktur, 
 

• giltigt Robust fiber personcertifikat anläggning,  
 

• genomgången kurs Robust fiber Certifierad besiktningsman hos av Robust fiber 
godkänd utbildningspartner, 
 

• godkänt teoretiskt prov för Robust fiber Certifierad Besiktningsman hos 
Certifieringsorganet för Robust fiber.  



 

Certifikatet gäller i fem år från utfärdat certifikat under förutsättning att 
besiktningsmannen har giltigt personcertifikat under hela perioden.  

Förnyelse av certifikatet görs efter en ansökan från besiktningsmannen och efter 
uppvisandet av ett giltigt personcertifikat samt ett intyg på erfarenhet av 
entreprenadbesiktningar under de senaste 3 åren.  

Ansökan görs till Robust fiber som efter verifiering av sökandens erfarenhet av 
besiktningar förmedlar ansökan till certifieringsorganet. Certifieringsorganet verifierar 
sökandes Robust fiber personcertifikat anläggning och beslutar om en förnyelse i 
ytterligare fem år.  

Ansökan om förnyelse kan göras +/- 6 månader från utgångsdatum. 

Ansökan om förnyelse görs på info@robustfiber.se. 
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