
Certifieringar för Kanaltätning 

Certifierad Skorstensentreprenör - skorstenstekniker 
Skorstensentreprenörernas riksorganisation (SERO) är en opartisk organisation som verkar för att 

höja kvalitet och säkerheten på alla kanaltätningsarbeten. SERO har i samarbete med 

skorstensbranschen med flera, tagit fram en personcertifiering för skorstensentreprenörer. För att 

vara behörig för certifiering skall entreprenören ha avlagt examen från två- eller treårig yrkesteknisk 

linje, eller annan likvärdig utbildning, och ha minst 5 års erfarenhet av praktiskt arbete med 

anknytning till skorstensarbeten. Certifieringen till Skorstenstekniker ger en beställartrygghet, då 

installationskontroller förenklas genom tydligheten mot myndigheter, beställare och 

besiktningsmän.1  

Certifierad Skorstenstekniker nivå N och K  

Certifiering till Skorstenstekniker kan ske till två nivåer: N och K.  

Krav för Skorstenstekniker N 

För behörigheten N krävs att personen är anställd inom ett företag som arbetar med förekommande 

arbetstyper inom branschen och som är anslutet till SERO. Personen ska ha grundkunskaper inom 

arbetstyperna i branschen samt deltagit i SERO:s delkurs A (2dagar) och delkurs B (1dag). 

Kunskapskontroll sker via tentamen vid delkurs A & B.  

Krav för Skorstenstekniker K  

För att vara behörig för certifiering för nivå K skall den sökande ha avlagt examen från allmän 

grundskola eller annan likvärdig eller adekvat utbildning. Pesonen ska ha giltiga certifikat för Heta 

Arbeten, Bas P-U intyg och/eller motsv. arbetsmiljödiplom, samt intyg eller motsvarande för 

utbildning i Branschstandard Takarbete 2015. Dessutom krävs yrkesverksamhet/praktiskt arbete 

under minst 5 år med anknytning till skorstensarbeten och kanaltätning.  

Certifieringsutbildning 

SERO har, i samarbete med Svenska Specialcertifieringar AB tagit fram en trestegsutbildning för 

skorstenstekniker som vill certifiera sig. Utbildningen riktar sig till installatörer som ska göra en 

förstagångsansökan för certifiering eller ansökan inför omcertifiering för sakkunnig 

skorstenstekniker. Utbildningen innefattar bl.a. uppdaterade och nödvändiga kunskaper i gällande 

regelverk inom bygglagstiftning, värmeteknik och egenkontroll. Vid godkänt slutprov utfärdas ett 

certifikat samt en personlig ID-bricka som är giltig under 5 år. SERO har även tagit fram mallar för 

egenkontroll och kontrollplaner, som förenklar och kvalitetssäkrar det utförda arbetet och garanterar 

rätt och riktigt utförande.  

Behörig Skorstensentreprenör 
Skorstensfolket Sverige AB har tagit fram kvalitetsstämpels SkorstensEntreprenör®. För att en 

entreprenör ska ha rätt att använda namnet ska de vara auktoriserade av Skorstensfolket AB. För att 

bli auktoriserad ska entreprenörerna ha fina referensen och dokumenterad yrkeserfarenhet. De ska 

även genomgå kontinuerlig utbildning, både vad avser teknik och när det gäller byggregler och nya 

                                                           
1 Läs mer på SEROs hemsida: http://www.skorstensentreprenor.se/serocertifiering.php 

http://www.skorstensentreprenor.se/serocertifiering.php


standarder. I konceptet Behörig SkorstensEntreprenör® ingår också att entreprenörerna 

kvalitetssäkrar sitt arbete med ett webbaserat dokument för egenkontroll. 2 

Certifierad ventilationsmontör 
Svensk ventilation har i samarbete med IUC Utbildning tagit fram en trestegsutbildning för 

ventilationsmontörer. Dessa kurser behöver dock kompletteras med utbildning och erfarenhet med 

arbeten med kanaltätning för att vara en relevant referens. 3 

Steg 1. Ventilationsmontör 

Grundkurs i ventilationsteknik som ger kunskaper att utföra arbete i en utförandeentreprenad. 

Kursinnehåll är matematik, beteckningar, ritningsläsning, klimat, luftbehandling, kylsystem, kvalitet, 

miljö och arbetsmiljö. 

Steg 2. Certifierad ventilationsmontör 

Kurs för montörer som har minst tre års yrkesvana och har genomgått Ventilationsmontör – steg 1 

med godkänt resultat. Kursen ger kompetens att utföra arbete i en funktionsentreprenad. 

Kursinnehåll är värmeåtervinning, ventilation och brand, SÖ för montörer, tekniska beskrivningar, 

entreprenadkunskap, lagar och regler, kalkyl, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och mätteknik.  

Steg 3. Ledande ventiationsmontör 

Kurs för ventilationsmontörer med arbetsledaransvar som har genomgått Certifierad 

ventilationsmontör – steg 2 eller har motsvarande kunskaper. Kursen ger kompetens att utföra 

arbete i en funktionsentreprenad inklusive möten, funktionsprovning och besiktning. Kursinnehåll är 

byggprocessen, lagar och förordningar, AF, AB, ABT, ABK, rambeskrivning – ventilation, 

installationssamordning, kontroll och provning, drift- och underhållsinstruktioner, efterkalkyl, 

slutdokumentation, kvalitets- och miljösäkring, projektplanering, affärsmannaskap. 

Riksbehörig ventilationsrengörare 
Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörarer anordnar och utvecklar utbildningar inom 

ventilationsrengöring. Utbildningen är certifierad av KIWA-certifiering, och ger ett riksbehörigsintyg 

som kan efterfrågas vid beställningar. Utbildningen om fattar rengöringstekniker, ritningslära, styr- 

och regler, bakterielära och egenkontroll.4  

Nivå N 

Som riksbehörig ventilationsrengörare, nivå N, har man behörighet att utföra rengöring av så kallade 

enkla system, som har en låg eller ingen teknisk integrationsnivå med andra tekniska system, såsom 

system för uppvärmning, komfortkyla eller ventilation. Som enkla system räknas bland annat system 

för självdrag och mekanisk frånluft. 

                                                           
2 Läs mer på Skorstensfolket Sveriges hemsida:  
http://www.skorstensfolket.nu/kontakt/sa-blir-jag-behorig-skorstensentreprenor/ 
3 Läs mer på Svensk Ventilations hemsida:  
http://www.svenskventilation.se/jobb-utbildning/certifiering/certifierad-ventilationsmontor/) 
 
4 Läs mer på Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörarers hemsida: http://rsvr.nu/ 

http://www.skorstensfolket.nu/kontakt/sa-blir-jag-behorig-skorstensentreprenor/
http://www.svenskventilation.se/jobb-utbildning/certifiering/certifierad-ventilationsmontor/
http://rsvr.nu/


Nivå K 

Som riksbehörig ventilationsrengörare, nivå K, har man behörighet att utföra rengöring av alla typer 

av system för självdrag, mekanisk från och tilluft – med eller utan värmeåtervinning – luft-

luftvärmepumpar och imkanaler från alla typer av kök. 

 


