
Instruktioner för certifiering 

Ventilationsbranschen är en av få branscher inom byggsektorn där varken anställda eller 

företag har haft något synligt bevis för sitt kunnande. Men nu har vi möjlighet att 

kvalitetssäkra även vår bransch och erbjuda våra kunder arbeten utförda av certifierade 

ventilationsmontörer.  

Varför certifiera? 

För arbetsgivare innebär det att de får en kunnigare medarbetare. Det är också en styrka att 

kunna verifiera för beställare att företagets montörer har ett specifikt kunnande. 

För montören innebär det att han eller hon får ett intyg som bevisar att denne vet vad 

ventilation är, och varför vi behöver ventilation. 

Vilka kan certifieras? 

Ventilationsmontörer som kan komma i fråga för certifiering, ska under de senaste 5 åren ha 

minst 2 års yrkeserfarenhet från allsidigt monteringsarbete av ventilationsanläggningar, utfört 

under arbetsledning och med färdiga handlingar som grund.  

Vad ligger som grund för certifieringen? 

Som grund för certifieringen ligger det webbaserade utbildningsmaterialet Frisk Luft, vilket 
är ett kostnadsfritt utbildningsmaterial för branschen.

Var får vi tag i Frisk Luft-materialet? 

Kontakta Niklas Angelöf på PVF Yrke & Utbildning, niklas.angelof@pvf.se, för att få en 
inloggning. Ange företagsnamn, montörens namn och dennes mejladress. Utbildnings-
materialet är självinstruerande, men om ni har frågor kontaktar ni PVF Yrke & Utbildning.

Vilken insats krävs av montören?  

När företaget har fått tillgång till Frisk Luft-materialet, bedömer vi att det tar cirka 30-40 

timmar att läsa in detta för en erfaren montör. Vår rekommendation är att man får 3-4 veckor 

på sig för detta arbete.  

Hur blir man certifierad? 

Man gör ett webbaserat prov som är helt baserat på innehållet i Frisk Luft. Provet är på 2 
timmar och genomförs digitalt. Det är Plåt & Ventföretagens företagsrådgivare som 
kostnadsfritt sköter administrationen runt provet. Efter godkänt prov ansöker man om ett 
certifikat hos Incert.  

Vilka handhar certifieringen? 

Hela handhavandet av certifieringen sköts av Incert, som är ett ackrediterat företag godkänt 

av Swedac. Det är de som tillhandahåller själva certifikaten.

Hur betalar man för certifieringen? 
Själva certifieringskostnaden faktureras av INCERT, medan utbildningsmaterialet Frisk luft 
är gratis för företagen. Fakturering sker som en anmälningsavgift när man gör provet och till 
huvuddelen när certifieringen är godkänd och hämtas ut. Total avgift hittar du här på Incerts 
hemsida

http://www.pvfutbildning.se/friskluft/account.asmx/login?continue=%2ffriskluft%2fdefault.aspx
https://incert.se/wp-content/uploads/2021/02/Prislista-2021.pdf
https://pvf.se/e-utbildningar/om-frisk-luft/
https://incert.se/wp-content/uploads/2021/02/Prislista-2021.pdf
https://incert.se/wp-content/uploads/2021/02/Prislista-2021.pdf
https://incert.se/wp-content/uploads/2021/02/Prislista-2021.pdf



