
Funkis har det absolut bästa utbudet av utbildning för funktionskontrollanter eftersom utbildarna 
själva arbetar med OVK. Det är Kurt Ingeberg, Lars Skarenstedt, Jan Boldrup och Johnny Rosendahl 
som håller i de olika kurserna. FunkiS strävar efter en hög kvalitet på de kontroller som medlemmarna 
utför, och Funkis strävar också efter att de kommunala handläggare som ska bedöma protokollen 
även ska ha hög kompetens. Det är därför Funkis kursverksamhet är viktig. Anmäl dig idag eller 
kontakta någon av kursledarna för vidare information.  
  
 

Regelverkskurs 

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom ventilationsområdet och vill uppdatera dina 
kunskaper om ventilationstekniken och de regler som berör ventilationsområdet. 
Kursen vänder sig även till dig som vill uppdaterat dina kunskaper i regelverken för att 
certifiera dig men även till dig som utför tillsyn och kontroll av ventilationssystem, deltar vid 
besiktningar, övergripande fastighetsdrift samt övriga oråden där du kan behöva kunskap 
om byggnaders inomhusmiljö och ventilationssystem med gällande regelverk 
Förkunskap 
Grundläggande kännedom om ventilation är en fördel men ingen förutsättning för att kunna 
tillgodogöra sig kursen. 
Syfte 
Att ge dig kunskap om de regelverk som styr ventilationssystemens funktion och 
uppbyggnad och byggnaders inomhusmiljö. 
Kursinnehåll 
Regelverken som reglerar utformning och funktion av ventilationssystem 
OVK-regelverket 
Regler om krav på inomhusmiljön 
Regler kring radon och asbest i byggnader och dess ventilationsinstallationer 
Ventilationssystemens utformning och uppbyggnad 
Energiförbrukning 
Styr- och reglersystem 
Komplett kursdokumentation, kaffe och lunch ingår i kursavgiften 
  
Regelverkskurserna kommer att hållas på följande orter: 
  
Stockholm: den 2 oktober 2014         Kurs Nr: 1422 
  
Malmö: den 29 oktober 2014              Kurs Nr: 1423 
  
FunkiS-medlem Kursavgift: 4300 kr exkl. moms. 
Icke FunkiS-medlem Kursavgift 4800 kr exkl. moms. 
I kursavgiften ingår: kursmaterial, kaffe och lunch 
  
Om du är intresserad att delta i någon av dessa kurser, klicka på 
http://anmalan.funkis.se och fyll i anmälningsblanketten för den kurs du vill gå och 
tryck på SÄND. 
  
  
  
  

https://funkisserver.funkis.se/owa/redir.aspx?C=NbeAgo8dZ061msnrXB1hZ3eZsBcDlNEI6CqPSUW8oiYUPWpWaDgo8TMwZUb4I5sWmDD2stU0OqQ.&URL=http%3a%2f%2fanmalan.funkis.se


Certifieringskurs 

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 den sökande uppfyller de krav 
som anges i  7-16§§ i Boverkets föreskrifter om funktionskontroll av 
ventilationssystem (BFS 2011:16 OVK1) 
  
För dig som ska omcertifieras gäller att  
- du arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden (5 
år). 
- aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare   
  eller en byggnadsnämnd. 
- att du uppdaterat dina kunskaper med de ändringar i regelverken som skett  
  sedan du fick din certifiering. Detta visar du genom ett skriftligt prov.  
  (Se regelverkskursen ovan) 
  
Syfte 
Syftet med kursen är att ge dig de kunskaper du behöver om äldre och nu gällande  
lagar och föreskrifter som krävs för certifieringsprovet. 
  
Kursinnehåll 
Genomgång av äldre och gällande lagar, förordningar och föreskrifter så som PBL, PBF, BBR 
AFS mm. som berör gällande område. 
Certifieringsprov 
För dig som har för avsikt att skriva certifieringsprovet arrangerar certifieringsorganet i 
samverkan med FunkiS i direkt anslutning till kursen det skriftliga provet. 
Separat kostnaden för certifieringsprovet tas ut av certifieringsorganet. 
Certifieringskurser kommer att hållas på följande orter: 
  
Stockholm: den 30/9 – 2/10 2014   Kurs Nr:1424 
  
Malmö: den 27 – 29/10 2014          Kurs Nr:1425 
  
Göteborg: den 18 – 20/11 2014      Kurs Nr:1426 
  
FunkiS-medlem Kursavgift: 7500 kr exl. moms. 
Icke FunkiS-medlem Kursavgift: 8200 kr exl. moms. 
I kursavgiften ingår: kursmaterial, kaffe och lunch.  
  
Om du är intresserad att delta i någon av dessa kurser, klicka på 
http://anmalan.funkis.se och fyll i anmälningsblanketten för den kurs du vill gå och 
tryck på SÄND. 
  
  
  

https://funkisserver.funkis.se/owa/redir.aspx?C=NbeAgo8dZ061msnrXB1hZ3eZsBcDlNEI6CqPSUW8oiYUPWpWaDgo8TMwZUb4I5sWmDD2stU0OqQ.&URL=http%3a%2f%2fanmalan.funkis.se


  
  
  
Styr & Regler kurs för OVK-kontrollanter 
  
Kursen behandlar: 
Att läsa driftkort, analysera driftsfall och funktionsbeskrivning av äldre system. 
  

Styr & reglerkurserna kommer att hållas på följande orter: 

  

Stockholm: den 23/9 2014  Kurs Nr:1429                                  
Göteborg: den 14/10 2014  Kurs Nr:1430 

Malmö: den 11/11  2014      Kurs Nr:1431 

  
För FunkiS-medlemmar: Kursavgift: 5200 kr 
För icke FunkiS-medlemmar: Kursavgift: 5700 kr 
I kursavgiften ingår: kursmaterial, kaffe och lunch 
  
  
Om du är intresserad att delta i någon av dessa kurser, klicka på 
http://anmalan.funkis.se och fyll i anmälningsblanketten för den kurs du vill gå och 
tryck på SÄND. 
  
 
Kurser för kommunala handläggare av OVK, Injusterings- 
och mätkurser samt Radonkurserna i Nässjö, se FunkiS 
hemsida under UTBILDNING. Du kan även använda QR-
koderna längre ned på sidan för att få del av kursutbudet i 
din smarta mobiltelefon. 
  

                               

https://funkisserver.funkis.se/owa/redir.aspx?C=NbeAgo8dZ061msnrXB1hZ3eZsBcDlNEI6CqPSUW8oiYUPWpWaDgo8TMwZUb4I5sWmDD2stU0OqQ.&URL=http%3a%2f%2fanmalan.funkis.se

