Ansökan

om auktoriserat konsultföretag
Företagsuppgifter, avsiktsförklaring och checklista

Företagsuppgifter:

(Obligatoriska uppgifter märkta med *.)

JURIDISKT FÖRETAGSNAMN: *

ORGANISATIONSNUMMER: *

POSTADRESS (ev. box): *

POSTNUMMER: *

ORT: *

TELEFON: *

E-POST (publik på www.säkervatten.se): *

WEBBPLATS:

Fakturaadress:

(Ifylles ej om samma som postadress ovan.)
EV. ORDERNUMMER/FAKTURANUMMER:

Kryssa i hur du vill ha fakturan*:
E-post

Post

E-POST (för fakturering)

POSTADRESS:

POSTNUMMER:

Kontaktuppgifter:

ORT:

(Obligatoriska uppgifter märkta med *.)

KONTAKTPERSON (förnamn och efternamn): *

E-POST TILL KONTAKTPERSON: *

TELEFON: *

Ja, jag ansvarar för att meddela Säker Vatten AB om några av dessa uppgifter ändras (kryssa i).

Checklista av auktorisationskrav:

Samtliga bilagor måste bifogas för auktorisation.

Avsiktsförklaring (tvåsidigt formulär från Säker Vatten AB).
	Konsultförsäkring (kopia på giltig konsultförsäkring enligt gällande ABK vilket ska framgå av försäkringsbrevet,
ansvarsförsäkring minst 10 mkr
– Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet).
Registreringsbevis (kopia från bolagsverket högst ett år gammalt).
Lista på anställda (formulär från Säker Vatten AB eller Excelfil med samma kolumnrubriker).
Samtycke
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Skriv ut...

Avsiktsförklaring
Auktoriserat konsultföretag

Som ett av Säker Vatten auktoriserat konsultföretag har
vi för avsikt att:
•	eftersträva att projektera VS-installationer enligt
Säker Vattens branschregler
•	ha utbildat samtliga VS-projektörer som projekterar
VS-installationer – Certifierade VS-projektörer – i
Säker Vattens branschregler inom 6 månader från
auktorisationsdatum, samt inom 6 månader efter
nyanställning
•	få rätten att använda den särskilda logotypen för
auktoriserade konsultföretag efter upprättade regler
•	vara försäkrade enligt Säker Vattens krav
•	vara behjälplig vid de kontroller enligt auktorisationsreglerna och följa de sanktioner som kan bli
följd om inte ovan sköts eller om beslutade avgifter
ej erläggs

Certifierad VS-projektör

Minst en VS-projektör behöver ha giltig utbildning
i Säker vatten för VS-projektör och resterande ska utbildas inom 6 månader. Även nyanställda ska utbildas
inom sex månader. VS-projektörer får ett diplom efter
godkänd utbildning som styrker certifieringen. Diplomet och certifieringen är giltig i fem år vid anställning
på ett av Säker Vatten auktoriserat konsultföretag.

Konsultförsäkring
Konsultföretaget ska ha en giltig konsultförsäkring
enligt gällande ABK eller motsvarande.

Marknadsföring och logotyp
Det auktoriserade
konsultföretaget får
marknadsföra detta i
olika sammanhang.
För att göra det kan
de särskilda logotyperna användas. Logotyperna finns
nerladdningsbara på Säker Vattens hemsida, www.
säkervatten.se. Användningen regleras i Säker Vattens
profilmanual som också kan laddas ner på hemsidan.

Godkännande och kontroll
Efter godkännande får konsultföretaget rätten att benämna företaget ”Auktoriserat konsult- företag” och
använda den särskilda logotypen.
Företaget får ett diplom och registreras på Säker
Vattens hemsida.
Kontroll att konsultföretaget uppfyller auktorisa- tions kraven och eftersträvar att projektera enligt
branschreglerna sker årligen via stickprovskontroll.
Företaget ska vara behjälpligt vid kontroller. Om
konsultföretaget inte följer reglerna finns ett särskilt
sanktionssystem.

För att bli en certifierad VS-projektör enligt branschreglerna krävs dokumenterad kunskap i branschregler
Säker Vatteninstallation, minst två års yrkeserfarenhet
samt anställning på ett auktoriserat konsultföretag.
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Branschregler Säker Vatteninstallation ska ge användaren hälsosamma och trygga VVS-installationer och
säkerställa VVS-installationernas kvalitet genom att
förebygga tillbud och undvika person- och egendomsskador.
Reglerna ställer krav på VVS-företag, dess arbetsutförande och på VVS-produkterna som ska installeras
rätt. I systemet ingår en auktorisation av VVS-företag
och utbildning av deras VVS-montörer och arbetsledande personal.
För att en VVS-installation ska kunna ske enligt
branschreglerna måste projekteringen säkerställas.
Därför ingår även en auktorisation av konsultföretag
med en tillhörande utbildning av VS-projektörer.
Denna avsiktsförklaring avser konsultföretaget eller
konsultföretags kontor i angiven ort.

Avsiktsförklaring
Auktoriserat konsultföretag
Villkor
Om det sker några förändringar hos konsultföretaget
gällande anställda VS-projektörer eller företagets uppgifter ansvarar företaget att delge Säker Vatten AB.
Om branschreglerna eller auktorisationsvillkoren
ändras, vilket meddelas i god tid, måste konsultföre-

taget senast dagen före ändringen meddela att de inte
accepterar och därmed avslutas företagets auktorisation. Inget svar kommer att tolkas som att ändringen
accepteras.

Underskrift:
Företaget godtar ansökan med avsiktsförklaring och information om avgifter som ett auktoriserat konsultföretag, undertecknas
nedan av konsultföretagets firmatecknare eller av denne delegerad ansvarig:
ORT OCH DATUM: *

NAMNTECKNING FIRMATECKNARE: *

FÖRETAGSNAMN: *

E-POST (intern för Säker Vatten AB): *

NAMNFÖRTYDLIGANDE FIRMATECKNARE: *

Skicka ansökan med bilagor till:
Säker Vatten AB, Box 17154, 104 62 Stockholm
eller info@sakervatten.se

FYLLS I AV SÄKER VATTEN AB:
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AUKTORISATIONSDATUM:

Samtycke

Auktoriserat konsultföretag

Jag samtycker härmed till att dessa personuppgifter behandlas av Säker Vatten såsom personuppgiftsansvarig
för behandlingen (se kontaktuppgifter till personuppgiftsombudet nedan) i syfte att Säker Vatten ska kunna
administrera en ansökan om att bli ett auktoriserat
konsultföretag. Jag är även medveten om att det är ett
krav att tillhandahålla Säker Vatten de efterfrågade
personuppgifterna för att kunna ansöka om auktorisation och att auktorisering inte erhålls om jag inte
tillhandahåller Säker Vatten dessa personuppgifter.
Vidare är jag medveten om att jag när som helst kan
återkalla mitt samtycke till behandlingen, men utan att
detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan mitt samtycke drogs tillbaka.
Säker Vatten kommer att spara de lämnade personuppgifterna så länge som personuppgifterna tillhör dig
som har en giltig utbildning i Säker Vatteninstallation
eller tillhör ett auktoriserat konsultföretag (om ni
inte återkallar ert samtycke innan dess i enlighet med
före- gående mening) och kommer därefter att radera
dem utan onödigt dröjsmål. Ni har rätt att av Säker
Vatten begära tillgång till – och rättelse eller radering
av – era personuppgifter eller begränsning av behandling som rör er, rätt att invända mot behandling samt
rätt till dataportabilitet (dvs. att få ut era personuppgifter och att överföra dessa uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig).

Om Säker Vatten accepterar ansökan om att bli ett
auktoriserat företag, åtar sig företaget att vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att informera berörda
personer om Säker Vattens behandling av uppgifter
om företagets anställda samt att inhämta erforderliga
samtycken för sådan behandling. Sådan information
ska som minimum omfatta information som ges i
denna informationstext samt all annan information
som Säker Vatten särskilt anger eller som krävs enligt
vid var tid gällande lag. På begäran av Säker Vatten
ska de auktoriserade företagen kunna styrka att
information enligt informationstexten har lämnats till
berörda personer. I den mån berörda personer framför
synpunkter på Säker Vattens behandling till de auktoriserade företagen ska företagen omedelbart informera
Säker Vatten om sådana synpunkter. Företagen ska
även informera Säker Vatten om berörd person inte
längre är anställd hos det auktoriserade företaget.
Om ni anser att behandlingen av era personuppgifter
strider mot tillämplig personuppgiftslagstiftning har
ni rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet; Integritetsskyddsmyndigheten, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm.
Säker Vatten AB
Ringvägen 100, Box 17154
104 62 Stockholm
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Ja, jag accepterar Säker Vatten AB:s villkor ovan

Bilaga 1.

Förteckning

av anställda VS-projektörer

Krav för auktorisation är att minst en anställd VS-projektör har godkänd
utbildning i Säker Vatteninstallation för VS-projektörer, men företaget
har enligt avsiktsförklaringen förbundit sig till att samtliga anställda
VS-projektörer ska utbildas i Säker Vatteninstallation inom 6 månader
efter auktorisationstillfället. Nedanstående personer är anställda som
VS-projektör på företaget:

FYLLS I AV SÖK ANDE:

Personnummer* Namn*

Arbetsroll*

E-postadress*

1

2

3

4

Sida 5 av 7

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Obligatoriska uppgifter märkta med *.

Fortsätt på baksidan ifall samtliga personer inte får plats här…

Bilaga 2.

Priser

för att bli ett auktoriserat konsultföretag
En årlig serviceavgift tas ut för respektive auktoriserat
konsultföretag. Avgiften debiteras i början av året.
Avgifter 2022
Detta är beslutade avgifter för serviceavgift för olika kategorier av företag för 2022.
Serviceavgift betalas årligen med start vid inträdet.

Företag som även är auktoriserat VVS-företag

Serviceavgift

Grundavgift

2 950 kr

Avgift per anställd VS-projektör

140 kr

Övriga konsultföretag/kontor

Serviceavgift

Grundavgift

5 900 kr

Avgift per anställd VS-projektör

275 kr
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Priserna är exklusive moms.

