Undertaksföreningen!
Undertaksföreningen (UTF) är branschorganisa
tionen för undertaksrelaterad verksamhet i Sver
ige och ingår i Sveriges Byggindustrier.
Föreningen har över sextio medlemsföretag i hela
landet och grundades 1978. Medlemsföretagen
utför montering av undertak och systemväggar.
Branschorganisationen Undertaksföreningen er
bjuder sina medlemmar auktorisationen Säkert
undertak, vilket borgar för hög kompetens och
kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärs
mässig verksamhet.

Undertaksföreningen
Storgatan 19
Box 5054
102 42 Stockholm
Tel:
08-698 58 00 (ankn 73)
E-post: kontakt@undertaksforeningen.se
www.undertaksforeningen.se

SÄKERT
UNDERTAK

Undertaksföreningens huvudsakliga uppdrag
är att tillvarata och utveckla fackmannamässig
heten inom undertaksbranschen, bedriva kurs
verksam
het samt ge teknisk och juridisk råd
givning till förmån för de anslutna företagen. Det
är genom avgifter från de anslutna företagen som
verksamheten finansieras.
Den service Undertaksföreningen tillhandahåller
riktar sig enbart till anslutna företag och ej till
konsum
enter eller icke anslutna näringsidkare.
Vid behov kan dock hjälp fås med till exempel
tillämpningen av Undertaksföreningens regler
gällande auktorisationen Säkert undertak.
Läs mer om Säkert undertak, vår förening och
våra medlemmar på vår webbplats:
www.undertaksforeningen.se

Kvalitet, säkerhet, kunskap
och fackmannamässighet
ger trygghet till dig
som beställare

Varför Säkert undertak

Auktorisationen

Auktoriserat utförande

Undertak är utifrån ett historiskt perspektiv ett
täm
ligen nytt fenomen. Det ses som ett funk
tionellt, praktiskt och flexibelt sätt att utforma inner
takslösningar för olika typer av rum och lokaler i
t ex kontor, bostadsfastigheter, restauranger och
industrier.

Regelverket för auktorisationen Säkert undertak
innehåller följande kriterier som ska uppfyllas
för att medlemsföretaget ska klassas som ett
auktoriserat undertaksföretag:
• Genomgången företagsledarkurs
• Avlagt teoriprov för minst hälften av företagets
undertaksmontörer med adekvat yrkeserfarenhet
hos övriga
• Dokumenterad erfarenhet och tekniskt kunnande
• Registreringsbevis och F-skattesedel
• Kvalitetsledningssystem
• Arbetsmiljö- och miljöpolicy
• Erlagda skatter (Skatteverket)
• Följer leverantörers anvisningar
• Följer lagar och förordningar
• Innehar erforderliga försäkringar
• Följer Sveriges Byggindustriers uppförandekod

I ett Säkert undertaksföretag har företags- och
arbetsledning uppfyllt Undertaksföreningens
kriterier för auktorisation.

För att skydda beställare av undertak från olika
typer av fel ser vi att det är angeläget för oss som
branschorganisation att kvalitetssäkra företag och
ge beställare möjlighet att välja auktoriserade
undertaksföretag framför andra anonyma aktörer i
branschen.
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Genom att fastställa strikta kriterier för undertaksmontage, ledarskap och företagets förmåga att
följa lagar och riktlinjer kan beställaren lättare
undvika fel som tveksamma konstruktioner, slarv,
vag egenkontroll, dålig samordning och bristfälligt
utfört arbete eller icke affärsmässig verksamhet.
Undertaksföreningen genomför nu en formalisering
av den tidigare auktorisationen till det nya begreppet
Säkert undertak. Detta för att skapa ett verkligt och
varaktigt koncept för ett samlat branschansvar
genom Säkert undertak.
Skärpt kvalitetssäkring, ökad kontroll och en bättre
samordning genom alla led - från undertaksleveran
tör till undertaksentreprenör - kommer att ge en
långsiktig, ökad kundtrygghet.

För att medlemsföretagets auktorisation ska vid
makthållas ska följande kriterier uppfyllas varje
nytt kalenderår:
• Genomgången företagsledarkurs
• Minst vartannat år deltagit i av UTF anordnad
uppdateringsutbildning för företagsledare
• Godkänt teoriprov alternativt yrkesbevis för minst
hälften av företagets undertaksmontörer med adekvat yrkeserfarenhet hos övriga
• Registreringsbevis och F-skattesedel
• Minst fem dokumenterade och avslutade projekt
under det gångna året
• Erlagda skatter (årlig dokumentation från
Skatteverket)
• Innehar erforderliga försäkringar
• Följer Sveriges Byggindustriers uppförandekod

Samtliga undertaksmontörer har adekvat yrkes
erfarenhet och över hälften av företagets
undertaksmontörer har avlagt Undertaksförening
ens teoriprov med godkänt resultat.
Företaget har dokumenterad erfarenhet och tekniskt
kunnande samt uppvisat intyg och dokumentation
inom ett antal olika viktiga områden,

