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KRAVSPECIFIKATION 
 för 
 

             personcertifiering av ventilationsmontörer 
 
 
1. Inledning  
 
Denna kravspecifikation, som anger kraven för personcertifiering av ventilationsmontörer, har 
utarbetats av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd (nedan kallat PVYN). PVYN är ett samarbetsor-
gan mellan Plåtslageriernas Riksförbund och Svenska Byggnadsarbetareförbundet, vars upp-
drag är att utöva tillsyn över och främja en ändamålsenlig utbildning och rekrytering i plåtsla-
geri- och ventilationsbranschen. 
 
Denna certifiering får utföras av INCERT (Installationscertifiering i Stockholm AB), som 
ackrediterats för uppgiften av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). 
 
För uppdatering av denna kravspecifikation ansvarar PVYN. 
 
För rekvisition av denna kravspecifikation kan PVYN kontaktas.   
 
Kontaktuppgifter: 
 
PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd 
Box 171 50 
104 62 Stockholm 
www.pvf.se   
 
 
2. Ändamål 
 
Personer som vistas i byggnader med dåligt fungerande ventilationssystem kan utsättas för 
hälsorisk. Dessutom ökar risken för skador på byggnadsdelar på grund av fukt- och mögel-
skador. Därför är det viktigt att varje installationssystem installeras av montörer som har för-
mågan att se helheten och kan samverka med andra yrkesgrupper. De ska ha hög teknisk 
kompetens samt förstå betydelsen av ett sunt inomhusklimat. 
 
Denna kravspecifikation är anpassad till arbetet med ventilationstekniska installationer i 
byggnader och anläggningar och anger kraven för certifiering av de personer som utför in-
stallationsarbeten i nämnda objekt. 
 
 
3. Kvalifikationskrav för certifiering 
 
Ett motiv för certifiering är att säkerställa, att ventilationsmontören har kunskap om de mo-
ment som ingår och utförs i arbetsprocessen från montering till driftsatt anläggning men även 
har viss kunskap om efterarbeten som omfattar drift och underhåll. 

http://www.pvf.se/


För att ansökan om personlig certifiering skall beviljas krävs en skriftlig ansökan till INCERT 
samt att den sökande uppfyller följande kriterier:  
 
Den sökande skall under de senaste 5 åren ha minst 2 års yrkeserfarenhet från allsidigt monte-
ringsarbete av ventilationsanläggningar, som utförts under arbetsledning och med färdiga 
handlingar som grund. Med ”allsidigt” monteringsarbete menas att följande arbetsmoment 
ingår: 
 

• Kunna läsa och förstå de ritningstyper som förekommer inom installationsbranschen, 
• Kunna montera olika kanaltyper och -delar, upphängningsanordningar, luftbehand-

lingsaggregat, ljuddämpare, till- och frånluftsdon, mätdon, och andra komponenter i 
ventilationsanläggningen. 

• Den sökande ska dessutom inneha en utvecklad förmåga att självständigt utföra efter-
frågade monteringsarbeten.  
 

I yrkeserfarenhet inräknas inte den sökandes tid för genomförd grund- och lärlingsutbildning.  
 
Intyg om den sökandes yrkeskvalifikationer och att arbetet har utförts på ett noggrant och 
fackmässigt sätt kan upprättas av dennes tidigare eller nuvarande arbetsgivare eller annan 
person som bedöms ha vetskap om den sökandes kvalifikationer.  
 
 
4. Förkunskaper  
 
Den sökande skall inför blivande examinering inhämta kunskap genom att studera utvalda 
avsnitt i utbildningsmaterialet ”Frisk Luft”, ett interaktivt utbildningsmaterial som tagits fram 
av PVYN. Utvalda avsnitt, som kan ligga till grund för examinationsprovet, framgår av läsan-
visningar som redovisas i Bilaga 1.  
 

 
5. Examination 
 
Den sökande skall efter att ha tillägnat sig erforderliga förkunskaper genomföra ett teoretiskt 
prov med godkänt resultat som utgör ett av kraven för att erhålla personcertifikat. Till grund 
för den sökandes examinering gäller bifogade riktlinjer enligt Bilaga 1.    
 

 
6. Giltighetstid 
 
Certifikatet gäller 5 år efter utfärdandedatum, varefter omcertifiering kan ske enligt Bilaga 1.  
 
 
7. Bevakning av certifikat   
 
Den certifierade skall varje år till INCERT skriftligen styrka att han/hon varit yrkesverksam 
med ”allsidigt” monteringsarbete (se ovan under punkten 3 ”Kvalifikationskrav för certifie-
ring”) uppgående till minst 30 procent av en anställning på heltid. 
 
Den under året angivna yrkesverksamheten skall bestyrkas av dennes nuvarande arbetsgivare 
eller av annan person som bedöms ha vetskap om dennes arbetsförhållanden. 



 
Dispens från kravet på yrkesverksamhet under enstaka år kan beviljas av INCERT om sär-
skilda skäl finns såsom som sjukdom eller arbetslöshet. Dispensansökan skall ske skriftligt till 
INCERT. Om inte kravet på dokumenterad yrkesverksamhet uppfylls kan certifieringen för-
verkas.   
 

 
8. Förverkande av certifikat 

 
Certifikatet kan förverkas i nedanstående fall: 
 

• Om certifieringens krav inte uppfyllts eller om den åberopats inom område som inte 
gäller certifieringen eller om hänvisning till, certifieringen skett på felaktigt sätt som 
kan påverka INCERT:s renommé och opartiskhet eller på annat sätt varit vilseledande. 

• Om det, efter det att certifikatet utfärdats, framkommer att personen vid examination-
en lämnat uppgifter som inte är sanningsenliga.  

• Om årligt intyg om yrkesaktivitet inom certifieringskategorin inte lämnats till IN-
CERT eller efter uppmaning inte inkommer med sådant dokument och om avbrottet 
inte är tillfälligt på grund av omständigheter som sjukdom eller arbetslöshet. 

 
Vid mindre förseelse kan den certifierade efter uppmaning vidta rättelse och därmed få be-
hålla sitt certifikat. 
 
 
9. Förnyelse av certifikat 
 
Om certifikatet förverkats kan ansökan om förnyelse av certifikatet göras till INCERT under 
nedan givna omständigheter: 
 

• Den sökande skall skriftligen kunna visa att han/hon uppfyller angivna kvalifikations-
krav för certifiering enligt punkten 3 ovan. 

• Den sökande genomför med godkänt resultat ett skriftligt prov för omcertifiering. 
 

 
10. Organisation 
 
Till certifieringen är knuten en expertgrupp bestående av personer som representerar entre-
prenörsledet samt utomstående personer med särskild kompetens inom ventilation.  
 
Expertgruppens övergripande uppgifter är: 
 
att ge synpunkter till PVYN om behov av förändringar gällande kravspecifikationen, 
 
att följa utvecklingen inom respektive teknikområde och meddela INCERT när skriftligt prov 
behöver uppdateras,  
 
samt att löpande utvärdera certifieringskraven utifrån ett kundperspektiv relaterat till mark-
nadens krav på efterfrågad kompetens.  
 



Expertgruppen skall minst en gång per år granska innehållet i kravspecifikationen och vid 
behov av ändringar lämna skriftligt förslag härom, vilket skall underställas PVYN:s styrelse 
för godkännande. Varje ändring i kravspecifikationen skall PVYN skriftligen meddela IN-
CERT för vidarerapportering till SWEDAC.  
  
Beträffande examinationer skall Expertgruppen utreda klagomål och överklaganden samt 
avge yttranden till INCERT. Se Bilaga 1 under rubriken ”Organisation”. I övrigt hänvisas till 
den arbetsordning som särskilt utarbetats för expertgrupper inom INCERT. 
 
 
11. Referenser 
 
Utbildningsmaterialet ”Frisk Luft” utgivet av PVYN. 
 
SS-ISO/IEC 17024:2003. 
 
IAF Guidance on the application of ISO/IEC 17024:2003. 
 
Allmänna råd till styrelsen ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter för ackrediterade 
organ som certifierar personer. 
 

  ____________________________________________ 
 
 
Denna kravspecifikation jämte bilaga 1 har godkänts av PVYN:s styrelse den 21 februari 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Bilaga 1 
 
 
 

        EXAMINATION  
       för 
 

   personcertifiering av ventilationsmontörer 
 
 
1. Inledning 
 
Den sökande skall med godkänt resultat genomföra ett skriftligt prov, som tillsammans med 
intyg om övriga kvalitetskrav, medför rätt till personcertifiering. Denna handling har upprät-
tats i syfte att fastställa de riktlinjer som skall gälla för examinationen.   
 
 
2. Examination 
 
Efter det att den sökande studerat de avsnitt i utbildningsmaterialet ”Frisk Luft” utgåva 2012, 
som framgår av dessa läsanvisningar, och därmed inhämtat erforderliga förkunskaper genom-
förs en examination. Examinationen innebär att den sökande genomför ett skriftligt teoretiskt 
prov.  
 
Det teoretiska provet omfattar 30 frågor, vars utformning och svar i sin helhet grundar sig på 
innehållet i utbildningsmaterialet ”Frisk Luft”. I provet ingår inte kravet på kunskap i områ-
den som projektering, upphandling, materialval och arbetsledning. 
 
I provet har antalet frågor indelats och graderats enligt nedan. 
 

• Grundkunskap                      9 – 11 frågor 
• Fördjupad kunskap   2 – 4 frågor 
• Detaljerad kunskap                    17 – 21 frågor 

 
Varje fråga som besvarats rätt ger 2 poäng och för godkänt resultat krävs 42 poäng av maxi-
mala 60 poäng.  
 
Skrivtiden är 3 timmar och som hjälpmedel tillåts miniräknare. 
 
Vid provtillfället skall den sökande legitimera sig med identitetshandling.    
 
Vid särskilda omständigheter, som då den sökande har uttalade läs- och skrivsvårigheter, kan 
examineringen efter överenskommelse i förväg med INCERT genomföras muntligen.  
 
 
 
 



3. Omcertifiering 
 
Efter personcertifikatets utgång skall personen ges möjlighet till omcertifiering. Den sökande 
skall då liksom vid ordinarie certifiering inhämta erforderliga förkunskaper genom att studera 
utvalda avsnitt i utbildningsmaterialet ”Frisk Luft” samt genomföra ett skriftligt prov med 
godkänt resultat. Vi omcertifiering kan det skriftliga provet omfatta färre frågor och då med 
inriktning på nya teknikområden som inte var bekanta vid senaste certifiering. I övrigt gäller 
lika villkor som vid ordinarie certifiering.   
 
 
4. Organisation  
 
För den administrativa hanteringen svarar dels PVYN, t ex för kallelse av den sökande och 
provets genomförande, och dels INCERT, som t ex svarar för registerföring och frågebank.  
 
För utformning och rättning av provet svarar INCERT, som utför personcertifieringar inom 
bygg- och anläggningsbranschen. INCERT är ackrediterat av SWEDAC. INCERT svarar 
också för uppdatering och revidering av provets utformning som sker på uppdrag av Expert-
gruppen och som slutligen översiktligt godkänns av PVYN:s styrelse. 
 
Den sökande meddelas skriftligen besked om resultat av det teoretiska provet av INCERT 
tillsammans med ansökningsblankett för certifiering. Detta medför rätt att, tillsammans med 
erforderliga intyg och handlingar som godkänns av INCERT, erhålla certifikat. I detta sam-
manhang skall också anges de krav som ställs på vederbörande för att behålla sin certifiering.  
 
Om den sökande inte genomfört provet med godkänt resultat skall han/hon tre veckor efter att 
skrivresultatet meddelades ges rätt till omprov.   
 
Den sökande, som inte examinerats med godkänt resultat skall informeras, att han/hon äger 
rätt att överklaga beslutet. Ett överklagande skall ske skriftligen till INCERT som då skynd-
samt skall hantera och lämna beslut i ärendet enligt INCERT:s rutiner för överklagande.    
 
 
5. Läsanvisningar för utbildningsmaterialet ”Frisk Luft”:   
 
      Modul, Kapitel och Avsnitt                                                            Kunskapsnivå 
 

• Modul Före installation, Kap 4 Ventilationsmatematik            1 
• Modul Under installation, Kap 1 Tillverkning                                1 
• Ventilation och luftkvalitet            3 
• Allmänna grunder ventilation                                      3 
• Arbetsmiljö och ”Heta Arbeten”                                 3 
• Elsäkerhet         3 
• Ventilationsteknik    2  
• Ritnings läsning    3 
• Ljud i ventilationsanläggningar   1 
• Montageteknik    3 
• Ventilationsisolering   2 
• Styr- och reglerteknik   1 



• Injustering och luftflödesmätning  1 
• Underhållsteknik    1 
• Energiteknik    1 
• Kundservice och kvalitet   1 
• Entreprenadkunskap   1 

 
Anmärkning: Med kravet på kunskapsnivå ges härmed följande klarläggande, nämligen. 
 

(1) Grundkunskap;  att känna till och ha inhämtat faktakunskaper i ämnet 
(2) Fördjupad kunskap;  att förstå och kunna tillämpa faktakunskaper i ämnet 
(3) Detaljerad kunskap; att absolut förstå och detaljerat kunna ämnet  

                             
   __________________________________________ 
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