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Margareta Winell, ordförande  
i MVK.

Per Karneke höll i kursen om auktorisation enligt Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK) för representanter från färgföretagen och arbetsgivaror-
ganisationerna Måleriföretagarna och Målaremästarna.

UTBILDNING AV BEHÖRIGA  
VÅTRUMSMÅLARE
Våtrummen i lägenheter och egnahem 
har återkommande varit föremål för 
diskussioner. Vattenskador i dessa är 
fortfarande ett stort problem för 
försäkringsbolagen och ofta svårbe-
dömda, besvärliga att lokalisera, och 
mycket kostnadskrävande att åter-
ställa på ett korrekt sätt. Inom 
miljonprogrammet finns otaliga 
våtutrymmen där ytskikten behöver 
åtgärdas. I allt för många fall har ska-
dorna blivit akuta och det finns hur 
mycket jobb som helst för behöriga 
våtrumsmålare. Bland annat av den 
anledningen är det viktigt att Måleri-
företagarna visar framfötterna och 
tar år sig ordentligt av dessa jobb. 

Måleribranschen har sedan 
tidigare sammanställt regler för 
våtrumsmålning som uppfyller 
Boverkets krav och även de krav som 
försäkringsbolagen ställer. Reglerna 
har utarbetats av branschens stora 
arbetsgivareorganisationer tillsam-
mans med SVEFF (Sveriges Fabrikan-
tersföreing). 

Den 10 maj genomfördes en 
pilotkurs av Måleribranschens 
Våtrumskontroll (MVK) för utbild-
ning av behöriga våtrumsmålare. 
Kursledare var Per Karneke, Måleri-
konsult, Alcro-Beckers AB. Plats var 
Näringslivets hus i Stockholm. 

Margareta Winell, HM Miljökon-
sult och ordförande i MVK, inledde 
med att belysa vikten av rätt utbild-
ning inom området. Som utbildad 
toxikolog har hon också bred 
kunskap om problemen med mögel 
och dålig lukt som är både hälsovåd-
ligt och svårhanterligt. 

Per Karneke tog över och inledde 
med att övergripande redogöra för 
Plan och bygglagen, Boverket bygg-
regler, Måleribranschens regler för 
våtrum och klassindelning, prov-
ningsmetoder och krav samt en 
presentation av godkända målnings-
system. Per fick också besvara många 
bra frågor innan det var dags för 
lunchpaus.

Eftermiddagen inleddes med en 
omfattande genomgång av utförande-
anvisningar och deltagarna fick klart 
för sig att noggrannhet med underar-
betet är A och O för ett förstklassigt 
slutresultat som uppfyller kraven och 
som håller under många år framåt. 
Före det avslutande kunskapsprovet 
fick kursdeltagarna en inblick i och 
en genomgång av blanketten för 
egenkontroll samt skötselanvisningar. 

Kursen skall omfatta sex lektions-
timmar och deltagarna måste visa 
sina kunskaper i ett prov där 70 
procent av frågorna måste vara rätt 
besvarade för att bli godkänd. MVK 
utfärdar ett personligt behörighetsin-
tyg som normalt gäller som ”kör-
kort” i fem år. Med andra ord en 
värdehandling som öppnar möjlighe-
ter att utvidga rörelsen.

Målade våtrum borde kunna bli ett 
konkurrenskraftigt alternativ till 
plastmattor på väggarna. Kakel väljer 
förstås många fortfarande även om 
det är ett mycket dyrare alternativ. 
Måleriföretagarna måste börja att 
sälja in det målade alternativet som 
erbjuder variationer och framtida 
uppfräschningsmöjligheter på ett 
mycket bekvämt och ekonomiskt sätt. 
Ta för er bara!

Per Hansson


