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1

ALLMÄNT

1.1 Auktorisationens syfte
Auktorisationens huvudsakliga syfte är att verka för att de entreprenader
som utförs på anläggningar med värmepumpar och kylutrustningar har
hög kvalitet, är resurseffektiva med minimal miljöpåverkan samt att verka
för en hög kompetens hos den personal som arbetar med
anläggningarna.

1.2 SKVP roll i auktorisation
Svenska Kyl & Värmepumpföreningens (SKVP) roll är att på ett
verkningsfullt och effektivt sätt, upprätthålla och utveckla den
auktorisationsmodell som beskrivs i detta dokument.
SKVP tilldelar företag rätten att kalla sig auktoriserade Kyl- och
Värmepumpföretag om dessa uppfyller kraven i detta dokument. SKVP
ska regelbundet och vid påkallande utöva tillsyn hos de företag som är
auktoriserade.
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2 VILKA KAN ANSÖKA OM AUKTORISATION
Alla företag som utför installation, service & underhåll,
energimätning eller obligatoriska läckagekontroller av utrustningar
innehållande köldmedium, ska ha möjlighet att ansöka om en
auktorisation enligt kraven i detta dokument.
Kommentar: De ovan nämnda köldmedierna kan vara av typen HFC, HFO, koldioxid,
kolväten eller ammoniak. Även andra typer av köldmedier kan förekomma.

2.1 Branschens riktlinjer
Företaget ska följa de i Svensk Kylnorm angivna branschriktlinjerna och,
på varje verksamhetsplats där företaget har ett lokalt/regionalt kontor,
inneha de delar av Svensk Kylnorm, inklusive faktablad, som
motsvarar de områden inom vilka företaget bedriver verksamhet.
Kommentar: Företag som exempelvis bedriver verksamhet på kylanläggningar med
ammoniak och HFC‐köldmedium, ska inneha Svensk Kylnorm, Allmän del,
Svensk Kylnorm, Aggregat med ammoniak, Svensk Kylnorm, Faktablad samt
Regelförteckning.

Företaget ska vidare försäkra sig om innehav av senaste utgåvor
av Svensk Kylnorm, inklusive faktablad, genom att ha abonnemang
på varje kylnormsdel.
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2.2 Kompetens
En grundförutsättning för auktorisation är att företaget kan visa på
nödvändig kompetens och innehav av nödvändiga behörigheter och
certifikat som krävs för att utföra den typ av installationer som
verksamheten bygger på. För t ex ingrepp i köldmediekretsar
innehållande f-gaser krävs företagscertifikat samt personliga certifikat
för de personer som utför ingreppen (EU/517/2014). Dessutom ska
företaget beroende på vilket kundsegment man vänder sig till, senast
12 månader efter att auktorisation erhållits, på varje verksamhetsplats
därifrån företaget har arbetsledning, ha en eller flera personer anställda
som avlagt kunskapsprov med godkänt resultat inom följande områden:
För företag med kundsegment: Företag
 Systemkunskap samt Styr & Reglerteknik och
 Energieffektivisering & Mätteknik
För företag med kundsegment: Privatpersoner
 EUCert (EHPA) eller
 SVEP-Cert (SKVP) eller
 Certifierad Värmepumpinstallatör (enl. BFS 2015:4 CIN2)
En enskild person behöver inte inneha samtliga ovan nämnda
kompetenskrav för respektive kundsegment, utan kraven kan täckas av
flera personer. Om någon slutar som är den enda personen som
innehar en eller flera av kompetenskraven, har företaget 12 månader på
sig se till att någon annan person anställd i företaget, skaffar sig dessa
kompetenskrav.
Varje auktoriserat företag kommer även att erbjudas möjlighet att
avlägga prov eller att skicka in certifikat inom nedanstående
kompetensområden. Vilka kommer att synliggöras på SKVP:s hemsida
under auktoriserade företag.
Företagsnivå
F-gascertifikat
Ackreditering för trycksättning med gas
(Registrerat elinstallationsföretag)
Personnivå
CO2 (System med koldioxid)
NH3 (System med ammoniak)
HC (System med kolväten)
Affärsmannaskap
Elbehörighet (Allmän eller begränsad)
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2.3 Lagar och föreskrifter som ska uppfyllas
Företaget ska som grundkrav uppfylla alla krav i Europeiska Unionens
förordning om fluorerade växthusgaser, och de till denna förordning
kopplade dokument, samt de svenska tilläggskraven enligt svenska f‐
gasförordningen (Köldmedieförordningen).
Det auktoriserade företaget förbinder sig också att följa annan
lagstiftning så som exempelvis ellagstiftning och arbetsmiljölagstiftning.
Kommentar: De europeiska dokument som avses är när detta skrivs EG/517/2014,
EU/2015/2067, EG/307/2008, EG/1516/2007, EG/1494/2007. Med svenska
Köldmedieförordningen avses SFS 2007:846.

2.4 Krav på miljö och kvalitetssystem
Företaget ska ha rutiner och arbetssätt som dokumenteras i ett miljöoch kvalitetssystem. Företaget kan använda miljö- och
kvalitetssystemet framtaget av SKVP alternativt standarderna ISO 9001
och ISO 14001 kompletterat med de utmärkta obligatoriska punkterna i
SKVP:s miljö- och kvalitetsmanual.
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3 HUR GÅR EN ANSÖKAN TILL
En ansökan om auktorisation sker genom att det ansökande företaget
skickar in där för avsedd ansökningshandling, med därtill hörande
styrkande dokumentation. Efter att det ansökande företaget betalat
ansökningsavgiften, påbörjas behandlingen och granskningen av
företagets inskickade handlingar.
Inledningsvis görs en granskning av inskickad miljö och kvalitetsmanual
och kontroll av övriga handlingar. Saknas någon dokumentation som
krävs eller är bristfällig, kommer begäran om komplettering att skickas till
det ansökande företaget.
När ansökningshandlingarna är kompletta och efter granskning
godkänts får företaget en bekräftelse på sin auktorisation.

3.1 Platsbesök vid ansökan
När ansökningshandlingen är granskad och godkänd, ska SKVP och
företaget överenskomma om lämplig tid för platsbesök. Platsbesökets
syfte är att tillsynspersonen ska kunna kontrollera att det i
ansökningshandlingarna angivna uppgifterna överensstämmer med
verkligheten och att företaget i övrigt uppfyller kraven för auktorisation.
3.1.1 Avvikelser vid platsbesöket
Om avvikelser upptäcks vid platsbesöket har företaget tre månader på
sig att korrigera och åtgärda avvikelserna. Inkommer inte de
kompletteringar som krävs inom den stipulerade tiden, anses
företagets ansökan vara makulerad. Återbetalning av
ansökningsavgiften sker inte.
3.1.2 Behov av ytterligare platsbesök vid ansökan
Ett platsbesök ingår i avgiften för ansökan. Om ytterligare platsbesök
behövs för att kontrollera kravuppfyllnad, faktureras detta direkt till det
ansökande företaget, och då motsvarande de direkta merkostnader
som uppstår.
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4 ÅTAGANDEN FÖR DET AUKTORISERADE
FÖRETAGET
4.1 Avgifter
Det auktoriserade företaget åläggs att betala de avgifter som är
beslutade för auktorisationen. Detta ska ske innan avgiftens
förfallodatum. Obetald avgift leder till återkallelse av auktorisationen
enligt avsnitt 6.

4.2 Insändande av handlingar
Det auktoriserade företaget ska insända begärda handlingar och
underlag till SKVP. Vilka dessa handlingar och underlag är, framgår av
ansökan och miljö- och kvalitetsmanualen och kan komma att justeras
med tiden. Senaste versioner finns att tillgå på www.skvp.se .
Underlåtenhet att insända begärda handlingar och underlag, kan leda
till återkallelse av auktorisationen.

4.3 Användning av auktorisationsmärket
När företaget erhållit sin auktorisation och avgiften är betald, har det
auktoriserade företaget rätt att använda auktorisationsmärket
”Auktoriserat Kyl & Värmepumpföretag” i sin marknadsföring. Detta
under förutsättning att det auktoriserade företaget inte har kvarstående
avvikelser från tillsynen, eller att det auktoriserade företaget underlåtit
att insända begärda handlingar och underlag. Vid all typ av
marknadsföring ska det tydligt framgå vilket kundsegment man vänder
sig till, Företag eller Privatpersoner. Det gäller t ex hemsida, broschyrer,
presentationer, offerter och liknande.
Det auktoriserade företaget ska vid anbudslämning under rubriken
”Miljö och kvalitetskrav” skriva in:
Företaget är Auktoriserat Kyl & Värmepumpföretag.
Vår kompetensstatus framgår av hemsidan www.skvp.se
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5 TILLSYN AV DET AUKTORISERADE FÖRETAGET
5.1 Regelbunden tillsyn
De företag som sökt och beviljats en auktorisation ska regelbundet
genomgå en tillsyn att kraven i detta dokument uppfylls.
Tillsynen sker stickprovsmässigt och ska vara i sådan omfattning att
varje auktoriserat företag har tillsyn minst var tredje år. Tillsyn kan
även ske om detta påkallas genom ifrågasättande av det
auktoriserade företagets uppfyllnad av kraven i detta dokument.
5.1.1 Avvikelser vid regelbunden tillsyn
Om det vid en regelbunden tillsyn framkommer avvikelser mot kraven
i detta dokument, har det auktoriserade företaget tre månader på sig
att skicka in dokumentation över korrigerade åtgärder. I annat fall
återkallas auktoriseringen enligt avsnitt 6 i detta dokument.

5.2 Påkallad tillsyn
Om uppgifter inkommer att ett auktoriserat företag inte uppfyller
kraven i detta dokument, ska en påkallad tillsyn utföras hos det
auktoriserade företaget. Detta för att klargöra huruvida uppgifterna
stämmer eller inte.
5.2.1 Avvikelser vid påkallad tillsyn
Eventuella avvikelser som noteras vid den påkallade tillsynen ska
åtgärdas inom den tidsperiod som tillsynspersonen kräver.
5.2.2 Kostnader vid påkallad tillsyn
De kostnader som uppkommer vid en påkallad tillsyn faktureras det
auktoriserade företaget, men bara under förutsättning att uppgifterna
var korrekta och att avvikelser noterades som bekräftar detta.

5.3 Tillsynspersoner för tillsyn av de auktoriserade företagen
För den regelbundna och påkallade tillsynen av de auktoriserade
företagen ska SKVP hålla kontrakterade tillsynspersoner tillgängliga.
Tillsyn kan även ske med egen anställd personal. Tillsynspersonerna
ska vara kompetenta och ha god kännedom om kyl‐ och
värmepumpbranschen. SKVP ansvarar för kompetensnivån för
tillsynspersonerna genom kontinuerlig information om uppdateringar
och förändringar som sker i Svensk Kylnorm och övriga förordningar
och föreskrifter som har relevans för de auktoriserade företagen.
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6 ÅTERKALLELSE AV AUKTORISATION
Om ett auktoriserat företag inte uppfyller reglerna i detta dokument
kan företagets auktorisation återkallas.
Beslut om återkallelse tas av SKVP. Innan beslut fattas ska det
aktuella företaget beredas möjlighet att förklara sig.
Beslut om återkallelse kan inte överklagas.
Återkallelse sker med omedelbar verkan. Företaget som fått sin
auktorisation återkallad, måste omedelbart sluta använda
auktoriseringsmärket, på alla sätt och i alla former.
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