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Bakgrund 

• GVK skapades 1987 
• Krav från statens planverk (idag Boverket) 
• Minska vattenskadorna 
• Stiftarna bygger, förvaltar och äger fastigheter 
• Syftet är just att minska vattenskadorna 





GVK- AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL 

• Auktorisation, bevis på kompetens 

• Stickprovskontroller 

• Utbildning 

• Ändring i och utgivning av Säkra våtrum, våra 
branschregler 

• GVK´s hemsida www.gvk.se 

• Teknisk rådgivning 

 
 



Keramik BBR -06 

Våtzoner 



Kurser & kompetens 



Krav på GVK-företag 

• Ska utföra våtrumsarbeten enligt GVKs branschregler 
• Montör ska vara anställd i ett GVK-auktoriserat företag 
• Montör ska ha behörighet för aktuellt utförande 
• Arbetsledare ska vara godkänd vid GVKs utbildning 
• Ska följa Allmänna Villkor - avtal med GVK 
• Företaget ska iaktta och följa de anvisningar och 

rekommendationer som GVK utfärdar 
• Följa lagar och avtalade villkor (AB 04/ABT 06) 
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Krav på GVK-företag 
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Kurser 
• Plastmatta som ytskikt och/eller tätskikt 
• Tätskikt under kakel och klinker 
• Fortbildning montör 
• Arbetsledare  
• Fortbildning arbetsledare 
• Montör ska också ha grundutbildning i form av yrkesbevis 

eller motsvarande sammanlagd yrkeserfarenhet 
• Behörighet nås genom utbildning och godkänt prov 
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Kurser 
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Kontroll och uppföljning 

 



Våtrumsanmälan  
– förutsättning för kontroll  

 
 



Anmälan 

• Utförs på www.gvk.se via inloggning 
• Utgör bekräftelse på beställning 
• Anger tätskiktsprodukt, plats, beställare… 
• Kopia till GVK, GVK-företaget och förvald länskontrollant 
• Utgör kvalitetsdokument vid försäljning/överlåtelse 
• Utgör kvalitetsdokument vid försäkringsfrågor 
• Om man inte anmäler är man inte ett GVK-företag med 

GVK kvalité 
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http://www.gvk.se/






















Kontroll av tätskikt 
 
 



Länskontrollanter 
Fakta om GVK:s länskontrollanter 
Antal 16 
Antal kontroller / år ca 800 
Omsätter 1 miljon + 
Utför - Stickprovskontroller 

- Särskild kontroll 
- Stöd vid upphandling 

Huvuduppgift Att kontrollera att de 
GVK-auktoriserade 
företagen installerar 
tätskikten på rätt sätt 



Kontrollrapport 

 











 



 



Uppföljning av kontroller 
 
 



Uppföljning 



Uppföljning 



Uppföljning av kontroller 

• a) Ingen anmärkning vid kontroll 
– Kontroll efter längre tid 

• b) Anmärkning vid kontroll 
– Återkommande kontroll 

• c) Underkännande vid kontroll 
- Återkommande kontroll 
- Utbildning 

 



Systematisk uppföljning 

 



Hot & möjligheter 

• Att branschen säljer ”tomma påsar” 
• Att kvalitetsuppföljning negligeras som ett värde från 

beställarsidan 
• Att entreprenören inte upplever nytta 

 
• Långsiktigt lönsamma företag 
• Egenvärde stort för anslutet företag 
• Beställarvärde ännu större 

 



Kontroll & uppföljning 
är vägen för 
följsamhet till 
branschregler 
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