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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 fiber kurs för besiktningsmän och innehar Robust fiber utbildningsbevis 
anläggning. Godkännandet gäller i 5 år. För kursdeltagare som saknade Robust 
fibers 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.  
 

Ny kurs för Certifiering av besiktningsmän  
Kursen för Godkänd besiktningsman som omfattade 1 utbildningsdag har nu utökats 
med entreprenadjuridik och förlängts med 1 utbildningsdag.  

Kravet för att delta i den nya kursen är att deltagaren har: 

• En relevant yrkeserfarenhet med minst 3 års erfarenhet avseende anläggning 
av fiberinfrastruktur.  

• Robust fiber personcertifikat anläggning. 

Kursen byter namn till Robust fiber Certifierad besiktningsman. 

Efter genomgången kurs erhåller deltagaren ett intyg från Robust fiber om att 
deltagaren är en av Robust fiber Certifierad besiktningsman.  

Intyget gäller i fem år från genomgången kurs under förutsättning att 
besiktningsmannen har giltigt personcertifikat under hela perioden.  
 
Förnyelse av intyget 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. Intyget gäller i fem år från 
genomgången kurs under förutsättning att besiktningsmannen har giltigt 
personcertifikat under hela perioden.  
Ansökan om förnyelse görs på info@robustfiber.se. 
 

Ändrad dispens för Godkänd besiktningsman 
Som en konsekvens av införandet av den nya kursen för besiktningsmän ändras 
kravet på dispens för nu Godkända besiktningsmän utan Robust fiber 
utbildningsbevis anläggning (alt. Robust fiber personcertifikat anläggning) enligt 
nedan: 



Godkännandet gäller 1 år från det att kursen är genomförd. Om besiktningsmannen 
uppvisar Robust fiber personcertifikat anläggning inom detta år så förlängs 
godkännandet med fem år under förutsättning att besiktningsmannen har giltigt 
personcertifikat under hela perioden.  
 
Godkänd besiktningsman kan 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. Ansökan 
görs på info@robustfiber.se. Intyget gäller i fem år under förutsättning att 
besiktningsmannen har giltigt personcertifikat under hela perioden.  

 


