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Eksamensavgift førstegangssertifisering *

kr. 4 850

Eksamensavgiften inkluderer søknad om sertifisering, selve
eksamensgjennomføringen, årlig sertifiseringsavgift inneværende år, og et
personlig sertifikat og ID-kort. Påmelding til eksamen er bindende.
* Ingen nye kandidater inntil ordningen er gjennomgått og tilpasset nytt regelverk
(forskrift til Avhendingsloven).
Eksamensavgift ved kontinuasjon (hvis man må ta eksamen på nytt)
Kontinueringsavgift multiple choice OG case-oppgave

kr. 3 500

Kontinueringsavgift KUN case-oppgave

kr. 2 700

Kontinueringsavgift KUN multiple choice

kr. 1 650

Årlig sertifiseringsavgift
Den årlige sertifiseringsavgiften er med på å videreutvikle, drifte og vedlikeholde
ordningen, samt inkluderer generell oppfølging og administrasjon av
sertifikatinnehavere.

kr. 2 000

OBS! Årlig sertifiseringsavgift er en løpende avgift som faktureres hvert år, selv
ved resertifisering. Det er kun ved førstegangssertifisering at årlig avgift er
inkludert i eksamensavgiften.
Sertifiseringsavgiften gjelder per kalenderår.
Betalingsvarsel blir sendt ut av DNV GL årlig.
Resertifisering

Kr. 3 150

Oppsigelse av sertifikat
Oppsigelse av et sertifikat skal gjøres senest innen 1. november inneværende år for å unngå å bli
belastet for årlig avgift kommende år. Dersom oppsigelse ikke mottas innen denne fristen vil den
sertifiserte bli belastet for 25% av årlig avgift for kommende år. Oppsigelse etter 31. desember vil
medføre belastning av full årlig avgift for kommende år.
Avgiften belastes foretaket som oppgitt på søknadsskjemaet/årlig rapport med mindre annet er oppgitt i
løpet av sertifiseringsperioden. DNV GL skal informeres om endringer som påvirker sertifikatet (eks.
endrede kontaktopplysninger, ny stilling, oppsigelse av sertifikatet mv.). Informasjon om endringer
sendes til: personellsertifisering@dnvgl.com.
Alle priser er oppgitt eks. mva og vil bli gjenstand for årlig justering basert på Tekna’s
lønnsstatistikk
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