Certifierings- och omcertifieringskurser
AV PBL framgår att funktionskontrollen ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant som är
certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften. Kursen vänder sig till dig som ska ansöka om
ny- eller omcertifiering som funktionskontrollant.

Förkunskaper
För dig som ska ansökan om ny certifiering krävs att du uppfyller de krav som anges i 7-16§§ i
Boverkets föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem (
För dig som skall omcertifieras gäller att
- du har arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden (5 år)
- du har aktuellt lämplighetsintyg utfärdat t ex av arbetsgivare, uppdragsgivare eller en byggnadsnämnd
- du uppdaterat dina kunskaper med de ändringar i regelverken som skett sedan du fick din
certifiering. Detta visar du genom ett skriftligt prov.

Syfte
Syftet med kursen är att ge dig de kunskaper du behöver både om äldre såväl som nu gällande lagar
och föreskrifter som krävs för certifieringsprovet.

Kursinnehåll
Genomgång av äldre och gällande lagar, förordningar och föreskrifter t ex PBL, PBF, BBR AFS som
berör aktuellt område.

Certifieringsprov
För dig som har för avsikt att skriva certifieringsprovet arrangerar certifieringsorganet i samverkan
med FunkiS det skriftliga provet i direkt anslutning till kursen.
Separat kostnad för certifieringsprovet tas ut av certifieringsorganet.

Certifieringskurser kommer att hållas på följande orter
Göteborg
Karlstad
Stockholm
Malmö

den 18-19/9 med tentamen den 20/9
den 23-24/10 med tentamen den 25/10
den 20-21/11 med tentamen den 22/11
den 11-12/12 med tentamen den 13/12

Kursavgift för medlem i FunkiS:
Kursavgift för icke medlem:

Kurs nr: 1837
Kurs nr: 1839
Kurs nr: 1841
Kurs nr: 1844

8 000 kr (exkl moms)
8 500 kr (exkl moms)

I kursavgiften ingår kursmaterial, kaffe och lunch.

Vänd

Anmälan är bindande men inte personlig. Du kan alltså överlåta anmälan till en kollega om du får
förhinder.
Om du är intresserad att delta i någon av dessa kurser kan du anmäla dig genom att fylla i bifogad
anmälningsblankett. Du kan också anmäla dig på FunkiS hemsida www.funkis.se

Du är också välkommen att kontakta någon av oss
Martin Ancons Tel: 070–85 406 70
Kurt Ingeberg Tel: 070-64 80 933

Mail: martin@envengi.com
Mail: kurt@projectconsult.se

Funktionskontrollanterna i Sverige
FunkiS, är en förening som samlar sakkunniga funktionskontrollanter och de kommunala handläggarna av OVK.
Till medlem kan antas person som är certifierad som sakkunnig funktionskontrollant eller handläggare
på byggnadsnämnden som hanterar funktionskontroll av ventilationssystem.
Som medlem får du
 Handledning och trycksaker
 Tekniska rådets kunskaper och officiella tolkningar
 Rådgivning
 Inbjudan till kurser och konferenser
 Reducerade kurskostnader

Kursanmälan
OVK certifierings- och omcertifieringskurs
Kursnr ………………..

Datum…………… Plats…………………………..

Namn …………………………………………………………………………………………..
Företag ………………………………………………………………………………………..
Adress …………………………………………………………………………………………
Postadress…………………………………………………………………………………….
Tel …………………………………

Mail …………………………………………………

Medlemsnr FunkiS …………….

Personnummer……………………………………
(Behövs för certifieringen)

Tidigare certifierad

Ja

Nej

Vilket certifieringsorgan………………………………………………………………………..

Önskar medlemskap i FunkiS

Ja

Kursanmälan mailas till info@envengi.com
eller skickas per post till

VentilationsCentrum
Ågatan 15B
749 35 Enköping

