Säkert undertak
Regelverk för Undertaksföreningens
auktorisation
Giltighetsperioden för erhållen Säkert undertak-auktorisation är kalenderår samt påföljande
kvartal under vilken period uppdatering och ansökan om vidmakthållande ska ske.
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A. Erhållande av auktorisation
Auktorisationen utfärdas per kalenderår.
UTF utser en auktorisationsnämnd som prövar ansökningar om
auktorisation.
Följande kriterier skall vara uppfyllda för att en auktorisation skall
kunna erhållas:
•
•

Minst en representant i företagsledande ställning ska genomgå
företagsledarkurs anordnad av UTF med godkänt resultat.
Minst hälften av alla montörer, även inhyrd personal och
underentreprenörer, skall inneha yrkesbevis som undertaksmontör alternativt av UTF godkänt teoriprov. Övrig personal skall
ha adekvat yrkeserfarenhet.

•

Företaget skall uppvisa dokumenterad erfarenhet och tekniskt
kunnande.

•

Innehav av gällande registrerings- och F-skattebevis

•

Redovisning av kvalitetsledningssystem

•

Redovisning av miljöpolicy och arbetsmiljöpolicy

•

Dokumentation från Skatteverket om att företaget erlagt skatter
och avgifter

•

Åtagande att följa aktuell leverantörs produkt- och
montageanvisning

•

Åtagande att följa gällande lagar och förordningar

•

Åtagande att inneha erforderliga försäkringar

•

Åtagande att följa Sveriges Byggindustriers uppförandekod
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B. Vidmakthållande av auktorisation
Följande kriterier skall uppfyllas för att auktorisation skall vidmakthållas:
•

Genomgången företagsledarkurs anordnad av UTF med godkänt
resultat.

•

Minst hälften av alla montörer, även inhyrd personal och
underentreprenörer, skall inneha yrkesbevis som undertaksmontör
alternativt av UTF godkänt teoriprov. Övrig personal skall ha adekvat
yrkeserfarenhet.

•

Innehav av gällande registrerings- och F-skattebevis

•

Årlig dokumentation från Skatteverket om betalda skatter och
avgifter

•

Minst vartannat år deltagit i av UTF anordnad
uppdateringsutbildning för företagsledare

•

Dokumentationslista minst fem avslutade objekt under föregående
verksamhetsår

•

Åtagande att inneha erforderliga försäkringar

•

Åtagande att följa Sveriges Byggindustriers uppförandekod

C. Återkallande av auktorisation
Ett eller flera av följande kriterier ger möjlighet att överväga ett
återkallande av auktorisation:
Företaget har ej levt upp till punkt A., Erhållande av auktorisation eller
punkt B., vidmakthållande av auktorisation
Företaget har försatts i konkurs.
Företag för vilket beslut fattats om återkallande av auktorisation skall
informeras om beslutet och ges möjlighet att inkomma med talan mot
beslutet.
Beslut om återkallande av auktorisation gäller med omedelbar verkan.
Återkallas auktorisationen ska företagets nyttjande av material som på
något sätt anger företagets auktorisation omedelbart upphöra.
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D. Beslut i auktorisationsärenden
För beslut i auktorisationsärenden utser UTF:s styrelse en
auktorisationsnämnd bestående av högst 7 ledamöter.

E. Ansvarsfrågor rörande auktoriserade
företag
Åtgärder angående ett företags auktorisation skall föreläggas
auktorisationsnämnden för beslut.
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