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Ansökan nr:       
 
 

 Beställare/Arbetsgivare  Sökande 
 
Namn:      
 

 Efternamn:       
 
Förnamn:         

Person/Organisationsnummer: 
 
      
 

 Personnummer: 
 
      

Adress: 
 
      
 

 Adress: 
 
      

Postadress: 
 
      
 

 Postadress: 
 
      

E-mail:  
 
      

 E-mail:  
 
      

Tel: Fax: 
 
             
 

 Tel: Fax: 
 
            

Sökandens arbetsuppgifter: 
      
 

 Åberopad utbildning  
 
      

Önskemål om plats och datum för certifieringsprov 
 
      
 

 Markera med ett X genomförda praktiska delprov 
 
    A        C        E        G 
    B        D        F 
 

Ort och datum 
 
      
 

 Antal år/timmar i yrket (SFU-området): 
      

Ort och datum 
 
      
 

Underskrift av behörig firmatecknare hos 
beställaren 
 

 

Underskrift av sökande 

 
Bifogas ansökan: Vidimerad fotokopia av intyg om genomförda praktiska delprov A-G 
 
 För ytterligare information se baksidan. 
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Behörighet att söka personcertifiering av Park- och Utemiljöarbetare i enlighet med SFU´s 
kravspecifikation har den som fyllt 18 år.  
 
För att få deltaga i certifieringsprov krävs att vissa förkunskaper är uppfyllda. 
Sökanden ska ha teoretiska grundkunskaper motsvarande de krav som ställs i SFU´s grundläggande 
kunskapskrav och omfatta:  
 
6.1 Produktionsstyrning och affärsmannaskap  
6.2 Arbetsmiljö och säkerhet  
6.3 Grundläggande naturkunskap 
6.4 Vegetationsytor 
6.5 Markbeläggningar 
6.6 Fast utrustning 
6.7 Maskiner  
 
Dessutom ska den sökande ha erfarenhet av praktiskt arbete inom SFU´s områden. 
 
För sökanden som har grundutbildning med omfattning enligt SFU grundläggande kunskapskrav, eller 
validerad kompetens motsvarande SFU Kompetensbevis, erfordras en yrkesverksamhet av minst 
1500 tim. Om grundkunskaperna inhämtats på annat sätt skall yrkesverksamheten omfatta mint 3500 
tim med varierad praktik inom hela SFU området. 
 
Den sökande skall intyga sina förkunskaper genom en underskrift på anmälningsblanketten. SSC har 
rätt att genomföra stickprov på angivna förkunskaper (arbetsgivarintyg, utbildningsintyg etc.). 
 
Till ansökan om certifiering skall sökande bifoga godkänt intyg för praktiska prov A - G utfärdat av en 
yrkeskunnig person som godkänts av SSC. 
 
A Växtkännedom 
B Beskärning av buskar 
C Fast utrustning, Lekredskap 
D Skötselplan 
E Gräsytor 
F Markbeläggningar 
G Maskiner och skyddsföreskrifter 
 
Avgiften för Certifikat Park- och Utemiljöarbetare enligt SFU är 3500 kronor exklusive moms och ska 
betalas in till SSC senast 10 dagar efter provtillfälle. 
 
För godkänd sökande upprättas en tidplan där datum, tid och plats för provtillfälle anges.  
Detta meddelande ges skriftligt till sökande inom en månad från dagen då ansökan anlände.   
 
Om sökanden uteblir från provtillfället utan giltig orsak debiteras hela certifieringsavgiften.  
Med giltig orsak avses sjukdom eller annan omständighet som man inte kunnat råda över (force majeur).  
Anledningen till uteblivandet skall kunna styrkas genom läkarintyg eller annat godtagbart intyg.  
Skulle provet ställas in på grund av någon omständighet som SSC ansvarar för, erbjuds den sökande 
ett nytt provtillfälle inom en månad. Om detta inte accepteras av beställaren eller sökanden ska en ny 
ansökan göras. 
 
 

 


