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Översyn av BFS OVK
Bakgrund och syfte
• Tillgången på funktionskontrollanter behöver
säkerställas.
• Undantag från OVK-besiktning: definition av
begreppet en- och tvåbostadshus i OVKsammanhang.
• Uppdatering av inaktuella hänvisningar.
• Syfte och målsättning: att minska osäkerheten
och göra tillämpningen mera enhetlig.

BFS OVK - Arbetets gång
• Remissförfarandet


Remisstid 29/8 – 3/11; 76 adressater; 63 remissvar



3 avstyrkte borttagande av definitionen och 3
avstyrkte ändringen av certifieringskraven: 1 mot
sänkning av yrkeserfarenhet och 2 tycker att
regleringen är otydlig, svårtolkad



27 instanser har tillstyrkt med kommentarer där
många av de förslag som lämnats kräver ändring på
lag- eller förordningsnivå, bland annat:

Arbetets gång, forts.
1) Kontroll av processventilation borde ingå i OVKbesiktning;
2) Gör om OVK-kontrollen till sensor- och givare teknik
kontroll samt stickprovsmätning inom egen kontroll m.m.;
3) BN ska ges möjlighet att ta betalt för tillsynen, utred
om nationellt register för OVK kan införas;
4) Ändra/formulera om 20§ så att kraven enligt SS-EN
ISO/IEC 17024:2012 kan uppfyllas.

OVK 3 (BFS) ändringar
Ikraft 1 februari 2018, inga övergångsbestämmelser

• Krav på yrkeserfarenhet sänks vid certifiering
av funktionskontrollant


”långväga” funktionskontrollanter (8§)

behörighet N från tio till sju år
behörighet K från tio till nio år

 Yrkeserfarenhet i kombination med formell utbildning (9-10§§)
behörighet N från tre till två år
behörighet K sänkning för sökande med högre utbildning

• Definition av en- och tvåbostadshus tas bort
 Vägledning på PBL Kunskapsbanken – arbete klart den 7/5-18

• Uppdatering av inaktuella hänvisningar

OVK 3 (BFS) ändringar, forts.
Krav på allmän teknisk kunskap
7 § För att få behörighet N eller K ska sökanden ha allmän
teknisk kunskap genom avlagd examen eller genomförd
utbildning med inriktning mot installationsteknik i
kombination med byggnaders styr- och reglerteknik,
energisystem eller byggnadsteknik från
1. teknisk högskola motsvarande minst 120 högskolepoäng,
2. yrkeshögskoleutbildning eller tidigare yrkesteknisk
utbildning,
3. tre- eller fyraårig teknisk gymnasieutbildning, eller
4. annan likvärdig utbildning. (BFS 2017:10).
Allmänt råd
Annan likvärdig utbildning enligt punkt 4 ovan bör omfatta
en studietid om minst 70 veckor. (BFS 2017:10).

OVK 3 (BFS) ändringar, forts.
Krav på erfarenhet från praktiskt arbete
9 § För att få behörighet N ska sökanden efter erhållen
allmän teknisk kunskap enligt 7 §, under minst två år ha
varit yrkesverksam inom injustering och flödesmätning samt
kontroll av sådana byggnaders ventilationssystem som
framgår av 6 § för behörighet N.
10 § För att få behörighet K ska sökanden efter erhållen
allmän teknisk kunskap enligt 7 § ha varit yrkesverksam
inom injustering och flödesmätning samt arbetsledning,
projektering, besiktning eller entreprenad-kontroll av
ventilationssystem typ FT/FTX under minst
– tre år med utbildning enligt 7 § första stycket 1,
– fyra år med utbildning enligt 7 § första stycket 2,
– fem år med utbildning enligt 7 § första stycket 3 eller 4.

Vägledningar till ventilationsregler och
OVK
• Länk till vägledningar BBR ventilation:
• http://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/regler-om-byggande/boverketsbyggregler/ventilation/
• Länk till OVK 3:
• http://www.boverket.se/sv/lag-ratt/forfattningssamling/gallande/ovk---bfs-201116/
• Länk till vägledning OVK:
• https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/regler-om-byggande/ovk/

Sammanfattning OVK
• Regelsamlingen (2012) är nu ersatt av en
uppdaterad vägledning på PBL- kunskapsbanken, men pdf-fil finns kvar att ladda ned
liknande utdrag ur äldre regler för OVK

