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Bilaga 15: Instruktion avseende förnyelse av auktorisation 
 
Förnyelse av auktorisation inom systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant 
 
En utfärdad RBK-auktorisation är giltig i fem år och kan därefter förnyas. Den person som 
vill förnya sin auktorisation måste vara väl insatt i auktorisationsreglerna och måste under 
auktorisationens löptid ha genomfört och dokumenterat utförda mätningar enligt RBK-
systemet, dvs enligt gällande auktorisationsregler och gällande version av RBK:s 
fuktmätningsmanual. 
Samtliga mätprojekt som utförts under föregående femårsperiod ska ha registrerats på 
www.rbk.nu. Slutdatum och antal mätpunkter ska vara justerat för de projekt som är avslutade 
när ansökan om förnyelse inskickas. 
 
De person- och företagsuppgifter som angetts på www.rbk.nu ska vara aktuella och 
uppdateras av respektive kontrollant om något förändras. Om en e-poststuds, eller 
felmeddelande, erhålls vid utskick från RBK inaktiveras omedelbart auktorisationen. Detta 
tills att RBK-erhåller korrekta uppgifter vilket åligger respektive kontrollant.  
Det åligger personen ifråga att ständigt vara uppdaterad avseende nyheter och utveckling 
inom RBK-systemet, att läsa utskickade e-postmeddelande samt att delta vid eventuella 
informationsmöten anordnade av RBK eller inhämta motsvarande information. 
 
För att en ansökan ska behandlas måste minst ett mätprojekt ha genomförts och registrerats 
under en period av tolv månader före datumet för auktorisationens utgång. Mätningen ska 
vara utförd i enlighet med den version av fuktmätningsmanualen som är gällande vid datumet 
för ansökan om förnyelse.  
 
Ansökan ska skickas med e-post till RBK minst en månad före auktorisationens utgång. 
Ansökan behandlas först när samtliga dokument enligt nedan har inkommit till RBK. 

 
Följande ska skickas med e-post till RBK på e-postadress ted.rapp@byggforetagen.se  
 
� Ansökan om förnyelse av auktorisation, Bilaga 14 (skriv ut, fyll i, signera, skanna) 
� En komplett RBK-mätrapport sammanfogad i en och samma fil (Se avsnitt 4.7 i 

fuktmätningsmanualen) 
� En utvärderad temperaturloggning från mätningen ovan (Se avsnitt 4.4 i 

fuktmätningsmanualen. Utförs motsvarande Figur 4.4) 
� En rimlighetsbedömning av mätresultatet från mätning ovan (Se avsnitt 4.5 i 

fuktmätningsmanualen) 
� Kopia av egenkontroll, Blankett F2, och kalibreringsbevis för en av givarna som 

använts vid mätningen (endast för givare Testo 605-H1 och Vaisala HMP40S) 
� Foto på använt referensblock där etiketter och tilledare syns tydligt (endast för givare 

HumiGuard) 
� Ett digitalt ansiktsfoto (jpeg i hög upplösning) 
� Fakturaadress avseende auktorisationsavgiften med eventuell 

referens/märkning/kodsträng som ska stå på fakturan samt organisationsnummer. 
 
Om något av kraven för förnyelse inte är uppfyllt kan förnyelse eventuellt ske efter särskild 
prövning utförd av RBK eller genom att personen i fråga genomför nytt kunskapsprov d.v.s. 
skriftlig tentamen och/eller praktiskt mätprov. I vissa fall kan förnyelse kräva att ett förbehåll 
uppfylls inom angivengiven tidsfrist. 
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