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SINTEF Byggforsk

SINTEF er Skandinavias største uavhengige 
forskningsselskap

• Ledende kompetanse innen naturvitenskap, teknologi, miljø, helse, 
samfunnsvitenskap

• 2100 ansatte fra 68 nasjoner

• Brutto omsetning på 2,8 milliarder kroner – kunder i nærmere 61 land

• En ikke-kommersiell forskningsstiftelse med datterselskaper 

SINTEF er Skandinavias største uavhengige 
forskningsselskap

SINTEF Byggforsk

Vi er et av de største forskningsselskapene i Europa
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SINTEF Byggforsk

Organisasjon

SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk

Byggematerialer og konstruksjoner
•Betong

•Bygningsfysikk

•Materialer og byggeteknikk

Energi og arkitektur 
•Energi og miljø

•Arkitektur og byggeprosess

•Sanitær og våtrom

•Byggeteknikk

Infrastruktur
•Geologi og bergteknikk

•Geoteknikk

•Vann og miljø

•Kyst og havneteknikk

•Veg- og jernbaneteknikk

Kunnskapssystemer

og sertifisering
•SINTEF akademisk forlag

•SINTEF Certification

•Marked og utvikling

•Kunnskapssystemer
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• Stor kundemasse

• Synlighet

• Merkevarebygging

• Kundedrevet 
utvikling

• Input til FoU

• Stor kundemasse

• Rådgivernes 
partner

• Mer planmessig 
input til FoU

• Større prosjekter!

Forskning 
og utvikling

Forsknings-
basert

rådgivning

Kunnskaps-
formidling

Produkt-
dokumenta-

sjon
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SINTEF Certification

 Utsteder og følger opp produktdokumentasjon i form 
av:
 Produktsertifikater (ca. 1000 gyldige)
 Personsertifikater (10 gyldige)
 Teknisk Godkjenning (ca. 520 gyldige)
 ETA - Europeisk teknisk godkjenning (17 gyldige)

 På bakgrunn av:
 Utpekt som teknisk kontrollorgan av DiBK
 Akkrediteringer fra Norsk Akkreditering (NA) innen 

sertifisering og inspeksjon
 Utpekt som Norges medlem i EOTA (European 

Organisation for Technical Approvals) 
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Publisering

 Sertifikater, godkjenninger og lister over 
sertifiserte personer publiseres på egen 
nettside: www.sintefcertification.no

SINTEF Byggforsk

Produktdokumentasjon fra SINTEF Certification

10
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Krav til sertifiseringsorganer i INSTA 800

INSTA 800 Tillegg A - Samsvarserklæring: 
 Skal utføres at et uavhengig tredjeparts 

sertifiseringsorgan som kan vise til samsvar 
med følgende standarder:
 For bedømming av organisasjoner 

(renholdsleverandører, konsulentselskaper): NS-EN 
ISO/IEC 17021:2006, Samsvarsvurdering – Krav til 
organer som tilbyr revisjon og sertifisering av 
styringssystemer

 For bedømming av personer som arbeider med 
standarden: NS-EN ISO/IEC 17024:2012, 
Samsvarsvurdering – Generelle krav for organer som 
sertifiserer personer

 A.3: Krav – personnivå: Samsvar kan erklæres 
for Kunnskapsnivå 3 og 4 i henhold til 
standardens Tillegg B. (Man kan altså ikke 
sertifiseres for Kunnskapsnivå 1 og 2)
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Sertifisering i hht INSTA 800
Hensikten med en sertifiseringordning

 Å dokumentere at brukere av standarden har den 
minimumskunnskap som er nødvendig for å arbeide med 
standarden på riktig måte. 

 En sertifisering vil kunne bidra til:
 en generell kompetansehevning blant brukere av standarden, til fordel for 

både utførende innen renhold og mottakere av renholdstjenester

 at standarden brukes på riktig måte ved:

 utarbeidelse av anbudsdokumenter

 planlegging av renhold

 fastsettelse av kvalitetskrav; sikre at kravene blir lagt på riktig nivå

 kvalitetskontroller; sikre at riktig resultat (sann verdi) og tilsiktet grad 
av reproduserbarhet oppnås

 å unngå misbruk av standarden, for eksempel tilpasninger som ikke er 
akseptable i forhold til rammer og krav gitt i standarden



7

SINTEF Byggforsk 13

Sertifisering i henhold til INSTA 800 ved SINTEF 
Certification

 SINTEF Certification tilfredsstiller 
kravene gitt i Tillegg A i INSTA 800 

 Omfatter kun personsertifisering 
(INSTA 800 Tillegg A pkt. A.3), 
ikke sertifisering av organisasjoner

 Utføres på grunnlag av krav gitt i 
EN ISO/IEC 17024:2012 
Samsvarsvurdering – Generelle 
krav for organer som sertifiserer 
personer

 Utføres i henhold til SINTEF 
Certifications kvalitetshåndbok KS 
14-06-05 Håndbok for 
Personsertifisering
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Sertifisering i henhold til INSTA 800 ved SINTEF 
Certification

 Omfatter bekreftelse av samsvar 
(sertifisering) i forhold til 
Kunnskapsnivå 3 og 4 som 
beskrevet i INSTA 800 Tillegg B

 Utføres i samarbeid med en 
referansegruppe hvor alle 
involverte parter innen 
kvalitetsstyrt renhold er 
representert

 Startet opp i mai 2012 med 
etablering av en referansegruppe 
for ordningen

 Det første sertifikatet ble utstedt 
den 5. september 2012

Inger E. Dahl mottar det første personsertifikatet av seniorrådgiver 
Knut Ivar Edvardsen. Foto: SINTEF Byggforsk
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Sertifisering i hht INSTA 800
Referansegruppe - sammensetning

 Sammensetning:
 Arbeidsgivere eller representanter for arbeidsgivere som har ansatte som 

utfører renhold

 Arbeidstakere eller representanter for fagorganisasjoner som organiserer 
renholdere

 Innkjøpere/brukere av renholdstjenester

 Rådgivere innen renhold

 Representanter 2012/2013:
 Tove Auren/Tore Barlo, NHO Service (Arbeidsgivere)

 Inger Hanssen, Fagforbundet (Arbeidstakere)

 Edith Stakvik, Forsvarsbygg (Arbeidsgiver og innkjøper av tjenester)

 Inger Elisabeth Dahl, Teknologisk Institutt (Rådgivere)

 Steinar K. Nilsen (SINTEF Certification, leder av gruppen)
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Sertifisering i hht INSTA 800
Referansegruppe – mandat og møter

 Mandat:
 Være et høringsorgan og gi råd i forhold til 

retningslinjer og rutiner for 
personsertifiseringsvirksomhet i henhold til 
NS-INSTA 800

 Håndtere anker på avgjørelser om 
sertifisering i henhold til NS-INSTA 800

 Følge opp virksomheten innen 
personsertifisering i henhold til gjeldende 
standarder og retningslinjer
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Sertifisering i hht INSTA 800
Krav til kunnskap  

 Kunnskapsnivå 3:
 omfattende kunnskap om standardens 

punkt 5-8 om visuell kontroll

 grundig kunnskap om de statistiske 
vilkårene for måling av visuell kvalitet

 kunnskap om instrumentelle målemetoder 
gitt i standardens Tillegg D

 Kunnskapsnivå 4
 inneha nøyaktig kunnskap om hele 

standarden

 være i stand til å utarbeide 
anbudsdokumenter og tilbud basert på 
standarden, og/eller planlegge, lede og 
følge opp renholdsoppdrag basert på 
standarden

 utføre kvalitetskontroll både visuelt og 
instrumentelt

 rapportere resultater og bruke resultatene 
til å justere rengjøringsinnsatsen
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Sertifisering i hht INSTA 800
Grunnlag for sertifisering  - Alternativ 1 

Søkere skal ha:
1. Gjennomført kurs og bestått eksamen hos 

godkjent eksaminator, og

2. Relevant renholdsfaglig kompetanse, eller 
erfaring innen renhold fra forvaltning og drift 
av bygninger

Dokumenteres ved hjelp av
 Eksamensbevis

 Kursbevis

 CV
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Sertifisering i hht INSTA 800
Grunnlag for sertifisering  - Alternativ 2 

Søkere skal:

1. Ha bestått eksamen hos godkjent eksaminator, 
og

2. kunne vise til minst 5 års allsidig erfaring i bruk 
av standarden

3. I tillegg skal søker ha relevant renholdsfaglig
kompetanse, eller erfaring innen renhold 
fra forvaltning og drift av bygninger
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Sertifisering i hht INSTA 800
Grunnlag for sertifisering  - Alternativ 2 

Dokumenteres ved hjelp av:
 Eksamensbevis

 Oversikt over kvalitetskontroller foretatt de 5 siste årene

 Rapporter fra minst 4 visuelle kvalitetskontroller 

 CV som viser relevant erfaring for de 5 siste år samt relevant utdanning og kurs

Samt ytterligere dokumentasjon av erfaring i form av:
I tillegg, ved sertifisering for Kunnskapsnivå 4 :

 Rapport fra minst 1 kvalitetskontroll som inkluderer bruk av måleinstrumenter

I tillegg, ved sertifisering for Kunnskapsnivå 4 på bakgrunn av erfaring fra utarbeidelse av 
anbudsdokumenter og oppfølging av kvalitetsstyrt renhold:

 Oversikt over anbudsdokumenter (kvalitetsstyrt renhold) utarbeidet i løpet av de 5 siste 
årene, og utdrag fra minst to anbudsdokumenter 

I tillegg, ved sertifisering for Kunnskapsnivå 4 på bakgrunn av erfaring fra planlegging, ledelse og 
oppfølging:

 Bekreftelse på erfaring fra kunden/oppdragsgiver med kontaktinformasjon

 Informasjon om bygningen og opplegget for kvalitetsstyrt renhold
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Sertifisering i hht INSTA 800
Grunnlag for sertifisering  - Alternativ 3  

Søkere kan være:

1. Personer som har deltatt i arbeidet med siste 
utgave av standarden og som kan vise til minst 
5 års allsidig erfaring i bruk av standarden 
(erfaring som for Alternativ 2). 

2. I tillegg skal søker ha relevant renholdsfaglig
kompetanse, eller erfaring innen renhold fra 
forvaltning og drift av bygninger

Dokumenteres ved hjelp av:

 Bekreftelse på deltagelse i 
standardiseringsarbeidet (i stedet for 
eksamensbevis) 

 Øvrig dokumentasjon som for Alternativ 2
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Sertifisering i hht INSTA 800
Retningslinjene stiller også krav til: 

 Kursopplegg

 De som skal undervise på kurs

 Kursbevis

 Eksamensopplegg

 Eksaminatorer

 Eksamensbevis

 Klagemuligheter

 Alt skal være godkjent av SINTEF 
Certification

 SINTEF Certification samarbeider 
med Teknologisk Institutt om kurs 
og eksamen
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Kurs som kan danne grunnlag for sertifisering
Kurs i regi av Teknologisk Institutt:

• Tre dagers varighet
• To undervisningsdager med 15 timer teori og praksis
• En eksamensdag

Eksamen Nivå 3:
• 2 timers teoriprøve som består av 10 spørsmål med 3 svaralternativer og 3 utredningsspørsmål.
• Deretter en praktisk prøve som varer i 3 timer.

Eksamen Nivå 4:
• 2 timers teoriprøve som består av 9 spørsmål med 3 svaralternativer og 4 utredningsspørsmål.
• Deretter en praktisk prøve som varer i 3 timer.

Evaluering av eksamensoppgaver: 
• Alle oppgavene blir poengvurdert.
• For å stå til teorieksamen må det oppnås 70 av 100 poeng. 
• På den praktiske prøven må det oppnås 60 av 100 poeng.

Kursinnhold forts.:

Forskjellen i innholdet på kunnskapsnivå 3 og kunnskapsnivå 4:

• På nivå 4 må man beherske instrumentelle målinger og 
utregningen av disse.

• På kunnskapsnivå 4 blir det også gjennomgått endel krav i 
forbindelse med anbudspapirer.
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Kurs avholdt til nå:

• Høsten 2012:
1 kurs på nivå 3 med 6 deltakere 

• Våren 2013:
2 kurs på nivå 3 med totalt 17 deltakere 
1 kurs på nivå 4 med 12 deltakere

Neste kurs:

• Nivå 3: 13. – 15. mai
Pris: kr. 9.850,-
(Bare eksamen: kr. 4.925,-)

• Nivå 4: 29. – 31. mai
Pris: kr. 11.750,-
(Bare eksamen kr. 5.875,-)

• Det er også planlagt kurs til høsten

Kontakt Teknologisk Institutt for 
informasjon om kurs: 
www.teknologisk.no
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Sertifisering i hht INSTA 800
Søknader om sertifisering

 Sertifikatet er personlig og søknad må sendes inn 
av søkeren selv, til SINTEF Certification, PB 124 
Blindern, 0314 Oslo, e-mail: certification@sintef.no. 

 Søknadsskjema kan lastes ned fra SINTEF 
Certifications nettside www.sintefcertification.no

 Sendes inn sammen med nødvendig 
dokumentasjon på kompetanse og erfaringer 
(framgår av søknadsskjemaet) 

 Ved søknad etter gjennomført kurs og eksamen 
sendes søknadene og tilhørende dokumentasjon 
inn av kursarrangøren samlet

 Søknaden skal være signert av søkeren

 Søknaden er samtidig en avtale om sertifisering 
med betingelser som beskrevet på skjemaets 
bakside

 SINTEF Certification behandler all informasjon 
konfidensielt.
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Sertifisering i hht INSTA 800
Årlig oppfølging av sertifikater

 For å opprettholde sertifiseringen skal den 
sertifiserte én gang pr. år sende inn oversikter over 
aktiviteter knyttet til INSTA 800. Eksempler på 
oversikter er gitt i avtaledokumentet

 Det forutsettes et visst aktivitetsnivå for 
opprettholdelse av sertifisering. Dette vurderes 
individuelt av SINTEF Certification. 

 Dersom kravene anses for oppfylt meddeler 
SINTEF Certification at sertifikatet opprettholdes til 
den sertifiserte pr. e-post.

 Dersom betingelser for sertifisering ikke innfris 
(framgår av søknadsskjemaets side 2) eller det 
dokumenteres misbruk eller feil bruk av standarden 
kan dette danne grunnlag for tilbaketrekking av 
sertifikatet. 
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Sertifisering i hht INSTA 800
Fornyelse av sertifikater

 Sertifikatet gis en gyldighetstid på 5 år, 

 SINTEF Certification varsler innehaveren om utløp 
og  spør om sertifikatet ønskes fornyet

 Ved bekreftelse på fornyelse må følgende sendes 
inn:

1. Oversikt over kvalitetskontroller foretatt de 5 siste 
årene, med dato for når de ble utført og 
kontaktinformasjon til oppdragsgiver (intern eller 
ekstern)

2. Rapporter fra minst 4 visuelle kvalitetskontroller

3. For Kunnskapsnivå 4: 
 Rapporter og oversikter fra de 5 siste år, som ved søknad om 

første gangs sertifisering etter alternativ 2 eller 3
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Sertifisering i hht INSTA 800
Kostnader

 Vurdering av søknad og utstedelse av sertifikat, 
Behandlingsgebyr Alt. 1: NOK 3.000,-
Behandlingsgebyr Alt. 2-3:NOK 7.000,-

 Årsgebyr: NOK 1.500,-

 Fornyelsesgebyr etter 5 år: NOK 1.500,- (kommer i 
tillegg til årsgebyr)

 Innbetalt gebyr tilbakebetales ikke:
 Ved avslag på sertifisering

 Ved oppsigelse av sertifikatet innenfor gyldighetsperioden

 Ved tilbaketrekking av sertifikatet
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Personsertifisering ved SINTEF Certification

Status per 16. april:
 10 gyldige sertifikater

 2 for nivå 4, etter Alternativ 3, ett 
på norsk og ett på engelsk (til 
Danmark, omfatter også DS 
2451-10 Anneks D, ATP-
målinger)

 8 for nivå 3, etter Alternativ 1

 15 søknader er til behandling

Inger E. Dahl mottar det første personsertifikatet av seniorrådgiver 
Knut Ivar Edvardsen. Foto: SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk 32

SINTEF Certification
sikrer kvalitet og verdier


