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Bestämmelser för CANT-certifiering av tekniker
Teknikers kompetens och företags ansvarstagande är två lika viktiga förutsättningar för tilliten till
CANT-auktorisationen. Detta innebär att CANT-tekniker ska vara knuten till ett seriöst företag och
att det seriösa företaget ska ha CANT-certifierade tekniker som ansvarar för fackmässigheten.
Tekniker:
1.

ska ha avlagt godkänt praktiskt och teoretiskt prov hos av CANT godkänd
kursgivare/examinator. Alla provets delmoment ska avläggas inom tidsrymden två år.
Beträffande krav för certifiering, se bilaga.

2.

ska ha dokumenterad yrkespraktik (minst 6 månader sammanhängande under den
senaste tvåårsperioden).

3.

ska förnya sitt kompetensbevis vart femte år och ska under femårsperioden ha varit
yrkesverksam minst 3 år.

4.

ska under löpande femårsperiod ha deltagit i nödvändig fortbildning,
t ex allmänna kurser i ny teknik, leverantörskurser och CANT-seminarier. Intyg om
genomgångna kurser ska, efter beslut av CANTs auktorisationsråd, kunna bifogas
vid ansökan om förnyat kompetensbevis efter 5-årsperiodens utgång.

5.

ska, om den tekniska utvecklingen medför särskilda krav på kunskaper i ny teknik, i
samband med förnyelse av kompetensbevis, avlägga kompletteringsprov beträffande
denna teknik.

6.

ska, för att utfärda CANT-provningsprotokoll eller på annat sätt åberopa CANT, vara
verksam inom ett CANT-auktoriserat företag.

7.

som uppenbart åsidosätter god yrkesmässig praxis, gällande installationsföreskrifter
eller dessa bestämmelser, kan av CANTs disciplinnämnd med omedelbar verkan
fråntas sin certifiering och ska på anfordran återlämna kompetensbevis och stämpel
till CANT.
Teknikern ska innan så sker beredas tillfälle att ta del av framförda anmärkningar
och att inkomma med synpunkter på dessa.

8.

som slutar sin anställning hos CANT-auktoriserat företag får inte utfärda
provningsprotokoll eller på annat sätt åberopa CANT vid arbete åt annat
företag som inte auktoriserats av CANT.
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