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FG-regler for Automatiske brannalarm anlegg.
Sertifisering av personell – FG 750

Erklæring over praksis FG-750
For å oppnå sertifisering må søker dokumentere relevant jobbing med prosjektering,
installasjon, tekniker eller kontroll. Kravene er som følger (praksiskrav jfr. FG-750:1, punkt
2.4.):
Prosjektering
Installasjon
Teknikker
Kontroll
Minimum150 timer i løpet
av de siste 12 måneder.

Minimum 250 timer med
praksis i løpet av de siste
12 måneder.

Minimum 250 timer med
praksis i løpet av de
siste 12 måneder.

Minimum 50 timer kontroll
av prosjektering og
installasjon i løpet av de
siste 12 måneder.

Overgangsregler – FG-780:
Gjeldende frem til 31.12.2018 vil sertifiseringsorganet bli gitt myndighet til å foreta en objektiv
vurdering av søkers praksis og kompetanse for de ulike sertifiseringsområdene.
Etter denne datoen må de som ønsker en sertifisering ha opparbeidet seg tilstrekkelig
praksis for det sertifiseringsområdet de ønsker å ha som fagfelt. FG vil innen denne datoen
ha vurdert reglenes krav til antall timer og periode for praksiskrav.
Søkere som ikke oppfyller dokumentert praksiskrav, men mener å ha oppnådd tilstrekkelig
erfaring på annen måte må begrunne dette i søknad til sertifiseringsorganet. Tidligere FGgodkjente som har praktisert over en lengere periode, over flere fagfelt, eller har spesifikke
referanser skal gis særskilt tillit.
Sertifiseringsområde Teknikker krever spesialisert teknisk kompetanse. Her er det strengere
krav til vurdering av søknad dersom man har mindre praksis og kompetanse enn det som er
gitt i reglene. Det må dokumenteres at man behersker krav gitt i 2.4.1 – beskrivelse av
sertifiseringsområde.
Jeg bekrefter herved at (navn på søker):

___________________________________

Tilfredsstiller kravene for antall timer praksis i henholdsvis:
0

•

Prosjektering:

Ja

Annen begrunnelse vedlagt: ______

•

Installasjon:

Ja

0
Annen begrunnelse vedlagt:______

•

Teknikker:

Ja

0
Annen begrunnelse vedlagt:______

•

Kontroll:

Ja

0
Annen begrunnelse vedlagt:______

Jeg bekrefter at overnevnte søker tilfredsstiller kravene til omsøkt sertifiseringsområde.
Dette kan dokumenteres ved eventuell revisjon.

Sted

Dato

Underskrift Daglig leder

