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Intervaller för återkommande besiktning m.m.
Dagens klimatdebatt och energieffektiviseringstänkande har gjort att energiförbrukning har
kommit i fokus, och utifrån det bör man föra en diskussion om syftet med OVK-besiktningar.
OVK-besiktning infördes för att säkerställa funktion och innemiljö. Men när man nu reviderar
OVK-föreskrifterna finns det anledning att ta med energiförbrukning och effektivisering i
tänkandet.
Detta innebär att man bör fundera på förslaget med 6 års intervall för F, FVP och S-system.
Ett F eller S-system har förhållandevis hög energiförbrukning, eftersom det inte finns någon
återvinning. Mycket händer på 6 år, hus och deras användningsområden förändras, det bör
finnas en energieffektiviseringspotential för dessa byggnader som en OVK-besiktning kan
fånga upp om man har 3 års intervall för OVK.
Ägare av kommersiella fastigheter bör åläggas att upprätta en energieffektiviseringsplan

Krav för riksbehörighet
Det bör inte krävas en ingenjörsexamen för att få riksbehörighet som OVK-besiktningsman,
varken för N eller K-behörighet. Däremot är kunskaper i ritningsläsning, systemförståelse och
en allmänteknisk bakgrund viktigt. En ingenjörsexamen garanterar inte detta, och en sådan är
absolut inte i paritet med 10 års yrkeserfarenhet inom området. Erfarenhet av montage och
service ger ett relevant systemkunnande, och 5 års yrkeserfarenhet är ofta tillräckligt. Det viktigaste är att det finns möjlighet att verifiera sina kunskaper.
Kravet på yrkesverksamhet inom injustering är bra, det är en viktig grund för OVKbesiktning, men en servicebakgrund kan också vara relevant. Om en sökande saknar injusteringsbakgrund, så är det inte tillräckligt att komplettera med en kort kurs i mätteknik, injustering kräver systemkunnande.
För att få behörighet K, bör det vara tillräckligt med att ha varit verksam inom ett av uppräknade arbetsområden, till exempel arbetsledning, därutöver bör möjligheten att verifiera kunskaperna vara det viktigaste, det som avgör om en person ska få riksbehörighet.
Egna företagare har stor erfarenhet av arbetsledning, och ofta av injustering. De har ofta haft
lokal behörighet, och har upparbetat ett bra kunnande som ovk-besiktningsmän, med ett gott
lokalt renommé, detta bör beaktas om de söker riksbehörighet.
Alla krav på kompetens och kunskaper om bygglagstiftning riskerar att minska tillgången på
ovk-besiktningsmän. Det blir inte ekonomiskt intressant att söka riksbehörighet om kostnaderna för att få alla kompetenser blir för höga.
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Återkallande av certifiering
När det gäller möjligheten att återkalla en OVK-behörighet, så krävs det någon instans dit
man kan vända sig med klagomål, liknande Elektriska Nämnden på elsidan.

Övrigt
Det bör inte vara tillåtet att OVK-besikta sin egen entreprenad vid ny- eller ombyggnad. För
att öka legitimiteten hos OVK-besiktningar, bör den istället göras av en opartisk besiktningsman.
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