Ansøgning om udvidet kedelpassercertifikat
samt bevis for praktik i kedelpasning
Undertegnede kedelpasser
Navn: ______________________________________________________________
Adresse: ___________________________________ By______________________
CPR nr. _____________________
Skal herved søge om udstedelse af kedelpassercertifikat:_______________________
(underskrift)
Erklæring fra virksomheden
Undertegnede ejer/bruger af dampkedelanlæg der er omhandlet af bekendtgørelse nr. 100 af
31.1.2007 om trykbærende udstyr i kontrolklasse A og som anser ovennævnte ansøger for at have
tilstrækkelig praktisk kendskab til indretning og pasning af dampkedler og disses hjælpeaggregater,
som det er beskrevet i arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011,
bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 – kvalifikationskrav ved arbejde som
kedelpasser.
Praktiktiden er dokumenteret i henhold til bekendtgørelsens bilag 4.
Type I:____

Praktiktiden er dokumenteret 6 mdr. / 12 uger

Type II:___

Praktiktiden er dokumenteret 6 mdr. / 12 uger

Type III:___

Dampkedler i kontrolklasse A til produktion af vanddamp, der ikke
overstiger 120 oC

Dampkedlens fabrikat:_______________________ Type:____________________
Fabrikations år:_________________ Fabrikations nr.:_______________________
Indstillingstryk:_________________ Rumindhold:__________________________
Opstillingssted:______________________________________________________
CVR nummer:____________
____________
Dato

__________________________
Stempel og underskrift
msn 08-08-2017

Vejledning til ansøgning om kedelpassercertifikat
”Bevis for praktisk kedelpasning” udfyldes og underskrives af ansøgers foresatte samt dokumenteres
med virksomhedens stempel. Det originale eksemplar indsendes bilagt:
1. Identifikation i form af dåbsattest, sygesikringskort, pas eller lignende (indsendes i kopi)
2. Eksamensbevis eller kursusbevis fra anerkendt kedelpasserskole eller bevis for bestået
maskinmester eksamen/udvidet maskinisteksamen (indsendes i kopi)
Dokumentation for praktikperioden skal være på mindst 12 uger og udført indenfor de sidste 3 år.
Følgende oplysninger om dampkedlens mærke og data skal påføres beviset:
Fabrikat, fabrikations år, fabrikationsnummer samt indstillingstryk og rumindhold (oplysninger fra
kedlens mærkeplade). Kopi fra mærkepladesiden i kedelbogen kan eventuelt vedlægges som bilag.
Endvidere skal adressen for kedlens opstillingssted være påført beviset.
Denne formular, bekendtgørelse nummer 100 af 31. 01.2007 og AT vejledning nummer B.4.07.1.
Det er gratis at få udstedt et kedelpasser-certifikat.
Ansøgningen sendes til:
E-mail: kursus@nextkbh.dk
NEXT Uddannelse København
Att.: Kursus
Baltorpvej 20A
2750 Ballerup
Tlf. 33 88 09 00

msn 08-08-2017

