
SØKNADSSKJEMA OM RESERTIFISERING AV ETW 

Sendes til i god tid før ETW sertifikatets utløp til Norsk trepleieforum, Kobbervikdalen 69, 3036 Drammen,  post@trepleieforum.no 
 

          
 

Krav til dokumentasjon av praksis ved resertifisering av ETW. 

European Tree Worker Certificate utstedes for 3 år, og løper deretter ut.  

Sertifiseringen kan videreføres ved at kandidater dokumenterer at de i løpet av de siste 36 måneder 
har arbeidet minst 24 måneder med trepleie. Skriftlig søknad med nødvendig dokumentasjon 
(arbeidsattest el.) sendes til det Norsk Trepleieforum.  Ved godkjenning vil sertifisering bli videreført for nye 3 år.  
 
Norsk trepleieforum, som er det nasjonale EAC organet i Norge, skal godkjenne søknaden.  

 

For å få godkjent søknad kreves følgende dokumentasjon: 

 Liste over minimum 5 relevante praktiske trepleierelaterte arbeidsopprerasjoner for hvert av de tre siste 
årene. 

 Liste over deltakelse på minimum 12 timer trefaglig konferanse/ seminar/ workshop etc 
 

 Signatur på at kandidaten siste 36 måneder har arbeidet minst 24 måneder med trepleierelatert arbeide.  

Ved langvarig sykdom, som har ført til at søker ikke tilfredsstiller disse kravene for resertifisering, må 
legeerklæring fremlegges.  

Send inn vedlagt skjema i til NTF via mail post@trepleieforum.no i god tid innen utløpsdato for din sertifisering. 

Har du spørsmål vedrørende dette, vennligst ta kontakt på mail: post@trepleieforum.no 

 
 
 
 
 



SØKNADSSKJEMA OM RESERTIFISERING AV ETW 

Sendes til i god tid før ETW sertifikatets utløp til Norsk trepleieforum, Kobbervikdalen 69, 3036 Drammen,  post@trepleieforum.no 
 

 

 
 
År 

 
 
Nr 

 
 
Dato  

Kryss av type arbeide  
Referanse 
Kontaktperson / telefonnummer 

Trepleie/ 
Beskjæring 

Felling Vedlikehold/ 
planting 

Annet 
beskriv: 

1 1       
 2       
 3       
 4       
 5       
2 1       
 2       
 3       
 4       
 5       
3 1       
 2       
 3       
 4       
 5       

 

Dato Relevant konferanse / seminar/ workshop  
(dette kravet er gjeldene fra 2016) 

 BEKREFTELSE KRYSS 
AV 

   Ja, jeg bekrefter at jeg i løpet av de siste 36 
måneder har arbeidet minst 24 måneder med 
trepleierelatert arbeide. 

 
   
   
   
   
 
 
______________________________________ 
Dato og signatur 
 

INFORMASJON   
Navn:  Tlf:  
Fødselsdato:  E-post:  
ID nr:  Firma:  
Dato sertifisering:    
Adresse:  Faktura 

adresse: 
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