
Allmänna villkor 
SKOTTA SÄKERT 



Villkor för handledare 

Efter erhållen handledarlicens gäller följande: 

- Handledaren själv, eller handledarens uppdragsgivare (se ”Villkor för företag”), 
ska betala det belopp som faktureras av Plåt & Ventföretagen för 
genomgången utbildning.

- Handledaren själv, eller handledarens uppdragsgivare (se ”Villkor för företag”), 
ska betala det belopp som faktureras av Plåt & Ventföretagen för  
utbildningsmaterial och motsvarande.

- Utbildningarna ska enbart hållas med det material som tillhandahålls från Plåt & 
Ventföretagen. Inget annat material är tillåtet och kopiering av befintligt material 
kommer beivras såsom upphovsrättsbrott.

- Handledaren ska hålla utbildningen i enlighet med de instruktioner som givits i 
samband med den utbildning i Plåt & Ventföretagens regi handledaren själv 
fick. Däri inbegrips även att följa viss angiven procedur gällande inrapportering, 
provskrivning, arkivering av kursprov etcetera.

- Handledaren får ej vara selektiv i sitt urval av kursdeltagare på ett sätt som 
exkluderar vissa personer på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning eller 
liknande. (Detta inbegriper ej den i diskrimineringslagen upptagna 
diskrimineringsgrunden funktionshinder, där så är påkallat med hänsyn till 
arbetets fysiskt krävande art).

- Handledaren ska i alla lägen värna varumärket SKOTTA SÄKERT. I annat fall 
kan detta komma att beivras. 

Sanktioner 

För det fall villkoren för handledare ej uppfylls eller överträds, förbehåller sig 
Plåt & Ventföretagen rätten att  

- återkalla licensen.

- återkalla handledarens uppdragsgivares rätt att bruka varumärket SKOTTA 
SÄKERT.

- rikta skadeståndsanspråk mot handledaren själv eller dennes 
uppdragsgivare. 



Villkor för licensierade takskottare 

Efter genomförd godkänd utbildning och erhållen licens gäller följande: 

- Den licensierade takskottaren ska utföra sitt snöskottningsuppdrag i enlighet 
med vad som föreskrivs i utbildningsmaterialet för SKOTTA SÄKERT.

- Den licensierade takskottaren ska utföra sitt snöskottningsuppdrag i enlighet 
med de instruktioner som givits vid utbildningstillfället.

- Den licensierade takskottaren ska i sina kontakter med beställare och 
allmänhet, samt vid fullgörandet av sitt snöskottningsuppdrag, agera på ett 
vårdat och korrekt sätt samt verka som ambassadör för SKOTTA SÄKERT.

- Den licensierade takskottaren får under inga omständigheter låna ut något 
material, utrustning eller annat märkt med varumärket SKOTTA SÄKERT till 
en icke licensierad person. 

Sanktioner 

För det fall villkoren för licensierade takskottare ej uppfylls eller överträds, förbehåller 
sig Plåt & Ventföretagen rätten att:  

- återkalla licensen.

- återkalla uppdragsgivares rätt att bruka varumärket SKOTTA SÄKERT.

- rikta skadeståndsanspråk mot den licensierade takskottaren själv eller mot 
dennes uppdragsgivare. 



Villkor för företag 

För det fall ett företag har minst en (1) utbildad handledare eller takskottare äger 
företaget rätten att synas på hemsidan för SKOTTA SÄKERT, under fliken 
”Licenserade företag”. 

För det fall ett företag har utbildat samtlig personal som utför snöskottningsarbeten 
äger företaget rätten att marknadsföra sig med varumärket SKOTTA SÄKERT. 

Företaget ska betala det belopp som faktureras av Plåt & Ventföretagen för 
utbildningen som genomgåtts. 

Företaget ska betala det belopp som faktureras av Plåt & Ventföretagen för  
utbildningsmaterial och motsvarande. 

Sanktioner 

För det fall villkoren för företag ej uppfylls eller överträds, eller för det fall någon 
vid företaget anställd licensierad takskottare eller handledare brister i de för dessa 
personer uppställda villkoren, förbehåller sig Plåt & Ventföretagen rätten att:  

- återkalla rätten att bruka varumärket SKOTTA SÄKERT.

- ta bort företaget från hemsidan för SKOTTA SÄKERT.

- rikta skadeståndsanspråk mot företaget i fråga. 


