SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Funktionskontrollant

Riksbehörighet för Obligatorisk VentilationsKontroll visar din kompetens
Den obligatoriska ventilationskontrollen infördes 1992, då de första OVK-besiktningsmännen
fick riksbehörighet. Många har sedan dess klarat kraven och så långt är allt gott och väl. Vi på
SP Sitac är ackrediterade att genomföra den här certifieringen, som gäller i fem år.
Det innebär att du måste förnya din riksbehörighet, när den tiden kommer. För din egen skull är
det naturligtvis mycket viktigt att detta sker.
Går du och har planer på att skaffa dig denna riksbehörighet, är det också hög tid att slå till.
Dagens ventilationssystem behöver kunniga tekniker, som kan göra besiktningar och som vet
vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.
I den här skriften har vi valt att ställa frågor till oss själva. Vi har dock använt vanliga frågor, som
vi ofta får besvara i telefon. Dessutom blir det naturligtvis bra svar, när man frågar sig själv. Vi
hoppas också att eventuella frågetecken rätas ut till utropsditon.
Självklart är du välkommen att höra av dig till oss på telefon 010 – 516 63 00 eller på
info@sitac.se. Vi kommer att göra allt för att hjälpa dig!
Tänk också på hur värdefullt det är att i din yrkesutövning inom byggbranschen kunna styrka din
kompetens. Det ger dig både styrka och självförtroende.
Till dem som söker förnyelse av riksbehörigheten
Varför ska jag bry mig om att söka en förnyelse av riksbehörigheten?
För det första är det ett tydligt kompetensbevis, som visar vad du kan. Dessutom är ju
besiktningen av ventilationssystemen obligatorisk och ska genomföras med jämna mellanrum –
ungefär som en bilbesiktning.
Utvecklingen mot certifiering, riksbehörighet och liknande, där man visar sina kunskaper, är
tydlig i hela byggbranschen. "Kvalitetsansvarig", "Sakkkunnig Brand", "Certifierad
projektledare", "Entreprenadbesiktning" och "Överlåtelsebesiktning" är några exempel.
Hur ska jag bära mig åt för att få min riksbehörighet förnyad?
Det finns två vägar att gå. Har du, sedan du senast fick din riksbehörighet för fem år sedan,
arbetat som funktionskontrollant i väsentlig omfattning, kan en förenklad procedur för en
förnyelse genomföras.
Vad menas med "väsentlig omfattning" ?
Boverket menar med den formuleringen att du under den senaste treårsperioden ska ha jobbat
minst 500 timmar som funktionskontrollant av ventilationssystem eller varit samordnare för
funktionskontroller.

Hur ska jag redovisa det här?
För det första måste du redovisa timmar, uppdrag och referenser enligt
anvisningarna på en blankett, som du får från oss.
För det andra måste du visa upp ett aktuellt lämplighetsintyg, som är utfärdat av
arbetsgivare, uppdragsgivare eller byggnadsnämnd.
Slutligen måste du genom en tentamen styrka att du har kunskaper om de
förändringar i den aktuella bygglagstiftningen med mera som har skett sedan du
senast fick din riksbehörighet.
Var ska jag tentera?
Hos de som på vårt uppdrag arrangerar tentamen:
Byggutbildarna
08-33 32 60, Marianne Tallmark
SIFU AB
031-350 55 19, Lena Bellwood
Om jag inte har arbetat i väsentlig omfattning – vad gör jag då?
I sådant fall måste du uppfylla samtliga krav, som ställs vid en ansökan om en ny
riksbehörighet. Ett tips är att läsa vidare i den här broschyren.
Nu är allt frid och fröjd?
Njaa, som godkänd funktionskontrollant med femårig riksbehörighet måste du
varje år lämna in en rapport till SP Sitac. Den ska innehålla uppgifter om
fortbildning inom aktuell bygglagstiftning med mera samt om genomförda uppdrag
som funktionskontrollant eller samordnare av funktionskontroller. Uteblir den här
rapporten, medför det automatiskt att riksbehörigheten som OVK-besikningsman
återkallas!
Till dem som söker certifiering för första gången
Varför ska jag söka den här behörigheten?
Ett bevis från SP Sitac, som visar att du har riksbehörighet som
funktionskontrollant för ventilationssystem, är ett tydligt kompetensbevis.
Byggnadsnämnden eller uppdragsgivaren kan lita på dina kunskaper inom
området. Det blir en slags VDN-märkning av dig själv!
Varför ska jag söka genom SP Sitac?
Det är en bra och relevant fråga. Vi skryter ogärna om oss själva, men faktum är
att vi är störst i Sverige på certifieringar av olika slag inom byggbranschen. Vi har
cirka 90 procent av marknaden. Man blir självklart inte störst utan anledning. Vi
har lång och väldokumenterad erfarenhet av certifieringar och är kända för vår
goda service och professionalism.
Vad krävs för att jag ska få söka?
Det är självklart en hel del. Till ansökan om riksbehörighet måste bifogas
examensbetyg eller motsvarande, som bestyrker din allmänna tekniska kunskap.
Vidare ska du bifoga arbetsbetyg, som bestyrker erfarenhet av praktiskt arbete,
intyg som bestyrker att du genomgått kompletterande utbildning och
kunskapsprövning med godkänt resultat (om du saknar yrkesmässig erfarenhet av
injustering och/eller besiktning och kontroll). Du ska även bifoga intyg från
tentamen, som bestyrker dokumenterad kunskap om bygglagstiftningen och intyg
som bestyrker din lämplighet för uppgiften.

Men ge inte upp, om det här verkar mastigt. Det styrker i stället vårt tidigare påstående att den
här riksbehörigheten verkligen visar din kompetens!
Vad menas med "allmän teknisk kunskap"?
Det betyder att du ska kunna styrka att du har en teknisk utbildning. Hur omfattande den ska
vara beror på om du söker behörighet E, S, N eller K.
E, S, N eller K – förklara?
E betyder lägenhetsaggregat i flerbostadshus.
S står för ventilationssystem av självdragstyp för flerbostadshus och kontorsbyggnader.
N handlar om ventilationssystem enligt E och S, ventilationssystem av typ mekanisk frånluft för
flerbostadshus och kontorsbyggnader samt från- och tilluftssystem för en- och tvåbostadshus.
K ger riksbehörighet för alla typer av ventilationssystem.
Hur varierar kraven på allmän teknisk kunskap?
Det är för mycket för att här gå in på alla detaljer men det varierar från genomförd utbildning vid
lägst nuvarande gymnasieskolans två- eller treåriga yrkestekniska linje eller likvärdig utbildning
fram till utbildning vid teknisk högskola och liknande. Detaljerna kan du få från oss.
Vad innebär kraven på praktiskt arbete?
Du ska ha arbetat med ventilationssystem inom respektive behörighetsområde under minst två
år för "lägsta" behörigheten och för exempelvis K ska du under minst fem år ha varit
yrkesverksam inom minst tre av områdena produktionsledning, projektering, injusteringflödesmätning, besiktning och entreprenadkontroll av ventilationssystem typ FT. Även här får du
detaljerna från oss.
Kräver ni kunskaper om bygglagstiftningen?
Ja, till och med "bygglagstiftningen med mera". Din kunskap inom det här området ska
dokumenteras genom särskild kunskapsprövning.
Och så var allt frid och fröjd?
Inte riktigt. Som godkänd funktionskontrollant med riksbehörighet måste du varje år skicka in en
rapport till SP Sitac. Den ska innehålla uppgifter om fortbildning och genomförda uppdrag som
funktionskontrollant eller samordnare av funktionskontroller. För att underlätta din rapportering
har SP Sitac utarbetat ett system, som innebär att du kvartalet innan årsdagen för beslutet om
din behörighet får en rapporteringsblankett dig tillsänd.

