
      side 1 NB! Referanselisten / antall sider kan utvides etter behov.

 
Egenerklæring for dokumentasjon av praktisk erfaring  

ifm. opptakskrav for våtromkurs i henhold til BVN 
 

Fullstendig navn  Fødselsdato  

E-post adresse  Telefon  

 

Ønsket fag/       
yrkesgruppe 

Sett kryss for hvilket fag erklæringen gjelder: 
A1 - MURER  A2 - BYGGTAPETSERER  

A1 - BETONGARBEIDER,  
FORSKALLING/ ARMERING 

 A2 - MALER  

A3 - RØRLEGGER  A2 - TEKKER  

A4 - ELEKTRIKKER  A5 - TØMRER  

B - Ledelse av prosjektering og 
utførelse 

 A5 - BLIKKENSLAGER  

 

 

Generell beskrivelse av 
praktisk erfaring 

 

 



      side 2 NB! Referanselisten / antall sider kan utvides etter behov.

Referanseliste: 
 

Referanseprosjekt nr.   - 1 - 

Tidsperiode (årstall)  

Prosjektnavn/ 
oppdragssted 

 

Oppdragsgiver/ 
referanseperson 
(navn, telefon) 

 

Beskrivelse av utført arbeid og din funksjon i arbeidet 

 

 

Referanseprosjekt nr.   - 2 - 

Tidsperiode (årstall)  

Prosjektnavn/ 
oppdragssted 

 
 

Oppdragsgiver/ 
referanseperson 
(navn, telefon) 

 

Beskrivelse av utført arbeid og din funksjon i arbeidet 

 

 



      side 3 NB! Referanselisten / antall sider kan utvides etter behov.

Referanseprosjekt nr.   - 3 - 

Tidsperiode (årstall)  

Prosjektnavn/ 
oppdragssted 

 

Oppdragsgiver/ 
referanseperson 
(navn, telefon) 

 

Beskrivelse av utført arbeid og din funksjon i arbeidet 

 

Referanseprosjekt nr.   - 4 - 

Tidsperiode (årstall)  

Prosjektnavn/ 
oppdragssted 

 

Oppdragsgiver/ 
referanseperson 
(navn, telefon) 

 

Beskrivelse av utført arbeid og din funksjon i arbeidet 

 

 



      side 4 NB! Referanselisten / antall sider kan utvides etter behov.

Referanseprosjekt nr.   - 5 - 

Tidsperiode (årstall)  

Prosjektnavn/ 
oppdragssted 

 

Oppdragsgiver/ 
referanseperson  
(navn, telefon) 

 

Beskrivelse av utført arbeid og din funksjon i arbeidet 

 

Referanseprosjekt nr.   - 6 - 

Tidsperiode (årstall)  

Prosjektnavn/ 
oppdragssted 

 

Oppdragsgiver/ 
referanseperson 
(navn, telefon) 

 

Beskrivelse av utført arbeid og din funksjon i arbeidet 

 

 



      side 5 NB! Referanselisten / antall sider kan utvides etter behov.

Referanseprosjekt nr.   - 7 - 

Tidsperiode (årstall)  

Prosjektnavn/ 
oppdragssted 

 

Oppdragsgiver/ 
referanseperson 
(navn, telefon) 

 

Beskrivelse av utført arbeid og din funksjon i arbeidet 

 

 

Jeg bekrefter herved at jeg har oppgitt korrekte opplysninger vedrørende  

min praksis, og er innforstått med at uriktige opplysninger kan medføre at  

sertifikatet kan trekkes tilbake. 

 

 

-------------------------    ------------------------------------------------- 

Sted, dato        Underskrift 


