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Krav för auktorisation av 

entreprenadföretag för 

våtrumsmålning   
 

 

1. Ansvarig ledning 

Inom företagets ledning ska det finnas en representant med dokumenterad 
kompetens och erfarenhet av arbete med våtrumsmålning. Varje projekt ska ha 
en utsedd ansvarig person för arbetsledning och tillsyn.  

 
Minst en person med ansvarsbefattning inom företaget ska ha gått av MVK ar-
rangerad utbildning för arbetsledare och "körkortsutbildning". Vid personalför-
ändringar som innebär att ett auktoriserat företag saknar personal med denna 
utbildning ska detta anmälas till MVK. Respit för att ersätta kompetensen, ges i 
6 månader eller tills nästa utbildningstillfälle. 

 

2. Behöriga våtrumsmålare 

Företagets anställda som arbetar med våtrumsmålning ska ha genomgått ut-
bildning i våtrumsmålning och erhållit behörighetsintyg, sk ”körkort” för våt-
rumsmålning. Detta gäller även inhyrd personal.  

 

3. Krav på entreprenören 

Företaget ska tillämpa allmän branschpraxis och ska följa leverantörernas utfö-
randeanvisningar.   

I anbud och liknande ska information om utförande, villkor och produkter do-
kumenteras.  

Företaget ska tillse att egenkontrolldokument finns tillgängliga och löpande 
fylls i samt att ett kvalitetsdokument överlämnas till beställaren. 

Företaget ska ha dokumentation om planering av arbete, omfattning, samråd 
och informationsutbyte med beställare.  

 
 

4. Krav på godkänt våtrumssystem 

De målningssystem som används ska vara godkända av MVK. För auktorisa-
tionens krav på våtrumssystem hänvisas till ”Branschregler för våtrumsmål-
ning”. 
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Samtliga godkända målningssystem finns listade på MVK:s hemsida 
http://www.vatrumsmalning.se. Det auktoriserade måleriföreta-
get/entreprenören åtar sig att följa leverantörens utförandeanvisningar för re-
spektive våtrumssystem. 

 
 

5. Kvalitetskontroll av auktoriserat företag 

MVK har rätt att göra stickprovskontroller för att säkerställa att våtrumsmål-
ning utförs enligt de krav som ställs på de auktoriserade företagen.  

Alla till auktorisationen anslutna företag är skyldiga att acceptera anmälda och 
oanmälda gransknings-/revisionsbesök av granskningsrepresentanter utsedda 
av MVK. Eventuella anmärkningar vid kontrollerna ska besvaras och åtgärdas 
inom angiven tid. 

Vid stickprovskontroll kan följande kontrolleras: 

a. Utbildning 

 Att alla personer som arbetar med våtrumsmålning, inklusive inhyrd 
personal, har behörighetsintyg , s k ”körkort” för våtrumsmålning  

 Att företaget har minst en person som genomgått eller är anmäld till 
arbetsledarkurs. Se krav under punkt 1. 

 
 

     b.  Planering 

Att det auktoriserade företaget ska på alla arbetsställen kunna uppvisa 
kontraktshandlingar där MVKs våtrumssystem är avtalat. 

 

c.  Utförande 

Att det auktoriserade företaget ska tillämpa och följa materialleverantö-
rens utförandeanvisningar. 

 
d.  Egenkontroll 

Det auktoriserade företaget ska på arbetsplatsen se till att egenkontrolldo-
kument finns tillgängliga och löpande fylls i vart efter moment och etap-
per utförs. Exempel på blankett finns på http://www.vatrumsmalning.se. 
Det går bra att använda andra blanketter under förutsättning att alla kon-
trollpunkter finns med och fylls i. 

e.  Kvalitetsdokument 

Det auktoriserade företaget ska överlämna ett kvalitetsdokument till be-
ställaren. Kvalitetsdokumentet ska innehålla de punkter som finns i 
MVK:s framtagna mall. Se http://www.vatrumsmalning.se 

 
 

http://www.vatrumsmalning.se/
http://www.vatrumsmalning.se/
http://www.vatrumsmalning.se/


Utgåva 2014-12-15 
 

3 

 

 

f.  Övrigt 

 Företaget ska i alla avseenden följa den svenska lagstiftningen. 

 

6.   Fråntagande av auktorisation 

Ett företag som i någon del inte uppfyller kraven ovan, med överträdelser som 
inte kan anses vara ringa, kan antingen nekas eller fråntas en befintlig auktorisa-
tion av MVK. Företaget som fråntas sin auktorisation ska skyndsamt avlägsna 
MVK-loggan och all annan hänvisning till MVK i sin externa kommunikation. 

 

7.  Auktoriserade företag rekommenderas  

 Att använda MVK-auktorisationen och logotypen i sin marknadsföring  
 Att vända sig till MVK och materialleverantörer för information 
 Att rapportera förändringar och adressuppgifter till MVK så att all informa-

tion på  http://www.vatrumsmalning.se kan hållas aktuell 
 Att även arbetsledare går kurs i våtrumsmålning 
 Att gå av MVK anordnade fortbildningar 

 
 
 

http://www.vatrumsmalning.se/

