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FG-regler for Automatiske slokkesystemer. Resertifisering av personell – FG 900 

VEDLEGG TIL SØKNAD OM RE-SERTIFISERING – praksiskrav etter FG-900 – pkt. 3.3. og pkt. 4.7.2 

For å oppnå resertifisering må personen dokumentere relevant praksis i henhold til egen sertifisering innen henholdsvis prosjektering, utførelse, 

kontroll eller vedlikehold av automatiske slokkesystemer de siste 36 måneder. Det kan søkes om resertifisering innen hvert om de nevnte 

sertifiseringsområdene eller kombinasjoner av disse. 

Minimumskravet er at det meldes inn 10 referanseprosjekter (RP) registrert i FG-kontroll som er relevante for de områdene man er sertifisert 

for, referanse prosjektene kan inneholde og dekke flere sertifiseringsområder. Hvis for liten plass, bruk flere skjemaer. 

Er prosjektene av en eller annen grunn ikke registrert i FG-kontroll må tilsvarende dokumentasjon gjøres tilgjengelig etter nærmere forespørsel for 

sertifiseringsorganet og FG. 

Er et prosjekt svært omfattende over tid kan man søke sertifiseringsorganet om et redusert antall innmeldte prosjekter. Husk å krysse av for dette i 

kolonnen Omfattende prosjekt. 

Dersom prosjektene IKKE er lagt inn i FG- kontroll gjelder disse kravene: 

Prosjektering av automatiske slokkesystemer - Minimum 200 timer i løpet av de siste 36 måneder 

Kontroll av automatiske slokkesystemer-  Minimum 150 timer i løpet av de siste 36 måneder 

Utførelse/ installasjon av automatiske slokkesystemer - Minimum 300 timer i løpet av de siste 36 måneder 

Vedlikehold av automatiske slokkesystemer-  Minimum 100 timer ulike vedlikeholdsoppgaver i løpet av de siste 36 måneder. 

Fyll ut og vedlegg søknad om sertifisering:  

NAVN: ___________________________________FIRMA:________________________________________ 
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