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ANSÖKAN OM VALIDERING AV YRKESKOMPETENS VVS-MONTÖR
Namn ___________________________________________________________________________
Personnummer ______________________ Mobil _______________________________________
E-post __________________________________________________________________________
Postadress _______________________________________________________________________

Validering inom VVS sker i tre olika steg. Se baksidan av blanketten för förklaring och välj det steg
som passar dig. Ansökan gäller:

steg 1 – basvalidering
steg 2 – validering mot genomförd skolutbildning VVS
steg 3 – validering mot branschcertifikat

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas av VVS-Branschens Yrkesnämnd. *

_________________________
Ort och datum

____________________________________________
Namnteckning sökande

Ovanstående bekräftas, ort och datum _______________________________________________
Företag ________________________________________ Telefon __________________________
Faktureringsadress ________________________________________________________________
Organisationsnummer ____________________
Underskrift av företagets representant _________________________________________________
Namnförtydligande ________________________________________________________________
Det är företagets representant som intygar och är ansvarig för att den sökande uppfyller kunskapskraven.
Se vvsyn.se/validering.

Kostnaden för validering finns på vvsyn.se/validering. Faktura för valideringen ska skickas till:
företaget
den sökande
annan part, faktureringsadress: __________________________________________________
____________________________________________________________________________

Skicka ansökan till VVS-Branschens Yrkesnämnd, Box 17090, 104 62 Stockholm eller kontakt@vvsyn.se

Validering av yrkeskompetens VVS-montör
VVS-branschens valideringsmodell används
för att validera yrkeskunskap för personer som
har yrkeserfarenhet och kunskap från arbete
som VVS-montör. Arbetet kan ha utförts
antingen i ett annat land eller i svenskt företag
som inte är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.
Syftet med valideringen är att bedöma om den
sökande uppfyller branschens kunskapsmål
motsvarande ett branschcertifikat.
Ansökan om validering kan göras av enskild
person, företag eller organisation. När det finns
betyg och intyg över tidigare erfarenhet ska
dessa vara översatta till svenska och bifogas
ansökan.
Valideringen ska utföras av en av VVSBranschens Yrkesnämnd godkänd
yrkesbedömare. Personen som valideras ska
ha för avsikt att fortsätta att arbeta i VVSbranschen i Sverige.

De olika stegen för validering inom VVS
Valideringen är uppdelad i tre olika steg, vilket
steg du börjar i beror på din tidigare erfarenhet.
Det görs en individuell bedömning vilket steg
den som ska validera sig ska genomföra.
Självskattning, blanketter, kostnader och
information om det som testas av på
respektive steg finns på VVS-Branschens
Yrkesnämnds hemsida:
https://vvsyn.se/validering/.
Steg 1 – Basvalidering
Steg 1 i valideringen motsvarar 1,5 år (3
terminer) på gymnasieskolans VVS- och
fastighetsprogrammet utgång VVS-montör. Om
du har gått en VVS-utbildning i ett annat land

än Sverige eller om du har grundläggande
erfarenhet från VVS-branschens närliggande
områden, till exempel inom fastighetsskötsel,
kan detta vara en lämplig nivå att starta på.
Validering steg 1 är ett teoretiskt test på nätet.
Steg 2 – validering mot genomförd
skolutbildning VVS
För dig med mer erfarenhet, t.ex. om du jobbat
som VVS-montör eller har en utbildning inom
VVS. Steg 2 i validering VVS motsvarar
genomgång utbildning på gymnasieskolans
VVS- och fastighetsprogrammet utgång VVSmontör. Valideringen består av ett teoretiskt
och muntligt test och genomförs under två
dagar. Steg 2 testar grundläggande kunskaper
om till exempel systemförståelse och
komponenter.
Steg 3 – validering mot branschcertifikat
Steg 3 i valideringsstegen är ett test som
genomförs under fyra dagar. För att genomföra
steg 3 måste du vara godkänd i steg 2. Testet
består av teoriprov, svetsprov och installation.
Klarar den som validerar sig steg 3 och är
godkänd i svenska, matematik och engelska
på gymnasienivå eller motsvarande så utfärdar
VVS-Branschens Yrkesnämnd ett intyg som
motsvarar branschcertifikat. Efter 3 månaders
anställning på anslutet företag kan man byta
intyget mot ett branschcertifikat.

Det händer när du skickar in ansökan
När VVS-Branschens Yrkesnämnd tagit emot
ansökan kontaktar vi den som ansökt och den
som intygat kunskaperna för avstämning och
planering av genomförande av validering. Vi
återkommer inom tre veckor efter att vi tagit
emot ansökan.

* Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter används endast för administration av utbildning till och certifiering av montörer enligt utbildningsavtalet i
Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och lämnas inte ut till myndigheter eller företag utanför VVSYN. Personer vars uppgifter
finns registrerade har alltid rätt att erhålla utdrag om de uppgifter som finns registrerade och även att be om att uppgifterna
raderas.

