
Autorisationer og certifikater

Maersk Line – Triple-E-skib
passerer Storebælt



Med en uddannelse som maskinmester har du mulighed for at styrke dine kompetencer
med en række autorisationer og certifikater:
• El-autorisation
Autorisationen er nu en virksomhedsautorisation. Den enkelte Maskinmester tilknyttes som fagligt ansvarlig.
Der er lovkrav om et tredjepartsgodkendt KLS-System (KLS – Kvalitets Ledelses System)
Myndigheden på EL-Området er Sikkerhedsstyrelsen
• GVS-autorisation
Autorisationen er en virksomhedsautorisation. Den enkelte Maskinmester tilknyttes som fagligt ansvarlig.
Der er lovkrav om et tredjepartsgodkendt KLS-System (KLS – Kvalitets Ledelses System)
Myndigheden på VVS-Området er Sikkerhedsstyrelsen
• Kloakmester
Autorisationen er en virksomhedsautorisation. Den enkelte Maskinmester tilknyttes som fagligt ansvarlig.
Der er lovkrav om et tredjepartsgodkendt KLS-System (KLS – Kvalitets Ledelses System)
Myndigheden på Kloak-Området er Sikkerhedsstyrelsen

• På MF´s hjemmeside www.mmf.dk kan du bl.a. læse om adgangskravene til de forskellige
autorisationer og certifikater.
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Med en uddannelse som maskinmester har du mulighed for at styrke dine kompetencer
med en række autorisationer og certifikater:
• Større gasfyrede anlæg
Ordningen er en omfattet af Sikkerhedsstyrelsens virksomhedsgodkendelse. Godkendelserne på området for større
gasfyrede anlæg har samme krav som de øvrige på Sikkerhedsstyrelsens område. Der er lovkrav om KLS-System.
Godkendelserne er på virksomhedsniveau, med krav om at der er fagligt ansvarlige ansat.
Myndigheden på området er Sikkerhedsstyrelsen – www.sik.dk
• Energikonsulent
Energikonsulenter, beskikkes af Energistyrelsen. Maskinmesteruddannelsen er godkendt som grunduddannelse for
energisynskonsulenter, og skal blot gennemgå kursus godkendt af Energistyrelsen.
Myndigheden på energiområdet er Energistyrelsen – www.ens.dk
• Kedelpassercertifikat
Kedelpassercertifikatet er et personligt certifikat. Certifikatet er uden udløbsdato. Kedelpassercertifikat udstedes
blandt andet af Fredericia Maskinmesterskole www.fms.dk
Myndigheden på kedelområdet er Arbejdstilsynet – www.at.dk

• På MF´s hjemmeside www.mmf.dk kan du bl.a. læse om adgangskravene til de forskellige
autorisationer og certifikater.
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Med en uddannelse som maskinmester har du mulighed for at styrke dine kompetencer
med en række autorisationer og certifikater:
• Kølemontørcertifikat
Kølemontørcertifikatet er et personligt certifikat. Certifikatet er uden udløbsdato. Kølemontørcertifikatet udstedes
blandt andet af Maskinmesterskolen København www.msk.dk
Myndigheden på køleområdet er Arbejdstilsynet – www.at.dk
• Sønæringsbeviser
Sønæringsbeviser er personlige. Certifikater og beviser inden for søfartsområdet skal løbende fornys og opdateres.
Sønæringsbeviser der ikke er i brug udløber efter 60 måneder, og skal herved fornys for at være gyldige.
Myndigheden på søfartsområdet er Søfartsstyrelsen - www.soefartsstyrelsen.dk

• På MF´s hjemmeside www.mmf.dk kan du bl.a. læse om adgangskravene til de forskellige
autorisationer og certifikater.
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• Gode råd om hvordan du kan søge job og tydeliggøre dine
kompetencer

• Netværk – sådan styrker du din LinkedIn-profil

• Fokus på karrieremuligheder


