Bestämmelser för behörighet
Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)
1. Bakgrund

4. Utbildning

Byggkeramikrådet (BKR) ägs av Plattsättningsentreprenörers
Riksförening (PER) och Kakelföreningen (KAF). BKR skall
främja god användning av kakel och klinker. För detta ändamål finns Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV).
I BBV framgår de krav som ställs på ett fackmässigt utförande
vad avser underlag, arbetsutförande och godkända tätskiktssystem.

Utbildningen bedrivs i regi av BKR och gällande
förutsättningar framgår på www.bkr.se
Kursdeltagarna skall genomföra kursprov. Var femte år kallas
alla behöriga plattsättare och arbetsledare till en återkurs i
uppdatering av branschreglerna.

2. Krav för behörighet

Alla tätskiktsarbeten i våtrum skall utföras av person som
genomgått av BKR föreskrivna kurser.

För att uppnå behörighet krävs
• Företaget skall ha plattsättning som en etablerad och
fortlöpande verksamhet samt ha egna anställda plattsättare
varav minst en behörig med yrkesbevis eller motsvarande
plattsättningserfarenhet (tre år med 100% plattsättningsarbete).
• Saknas svenskt yrkesbevis som plattsättare ska plattsättningserfarenheten verifieras med godkänt resultat hos minst en
behörig plattsättare.
• Samtliga plattsättare i företaget som utför tätskikts-		
arbeten ska ha genomgått av BKR föreskrivna
kurser och kunna uppvisa behörighetslegitimation från
Byggkeramikrådet.
• Företaget ska ha ordnad ekonomi.

6. Kvalitetsöversyn
Behörigt företag skall kontrolleras via kvalitetsöversyn. Vid
denna kontrolleras att arbeten utförts fackmässigt och enligt
BBV samt att föreskriven egenkontroll utförts.

7. Avgifter
Behörigt företag erlägger föreskriven avgift för behörighet
till BKR.

8. Återkallande av behörighet

Behörighet kan återkallas om företaget bryter mot BKR:s
uppställda krav såsom
• Inte längre har plattsättning som en etablerad och fortlöpande verksamhet.

• Företaget får inte ha personer i ledningen eller som 		
behörighetsansvarig som fått behörigheten återkallad i
annat företag.

• Inte genomgår av BKR föreskriven utbildning.
• Att företaget försätts i konkurs eller hamnar på sådant
obestånd att det inte kan fullgöra sina ekonomiska 		
åtaganden.

• Företaget ska ha en kontaktpunkt (adress) i
Sverige/Åland som presenteras på www.bkr.se

• Indragen F-skatt
• Att fastställda avgifter inte erläggs till BKR

• Företaget ska kunna ta del av information som skickas
från BKR på svenska.

• Att företaget inte längre har personal som genomgått
föreskriven utbildning/eller verifiering av plattsättnings
kunskaper.

• F-skatt och momsregistrering

• Företag med personer som varit inblandade i tidigare
konkurser kan komma att specialgranskas och i vissa fall
nekas behörighet.

• Att företaget inte medverkar till att kvalitetsöversyn sker
eller att anmärkningar vid sådan är av allvarlig karaktär.

• En behörig plattsättare kan inte samtidigt vara anställd i
två olika behöriga företag.

• Att företaget genomför arbeten som inte anses vara i över
ensstämmelse med BBV/PER och vad som anses allmänt
fackmässigt eller på annat sätt inte lever upp till PERs
etiska regler som finns att ladda ned på medlemssidorna
under www.bkr.se.

3. Ansökan om behörighet

Beslut om återkallande fattas av BKR/PERs granskningsnämnd.

• En person kan inte samtidigt vara behörighetsbärare eller
arbetsledare i två olika företag.

Företag ansöker om behörighet hos BKR efter att föreskriven
utbildning genomförts med godkänt resultat.

Företag vars behörighet blir föremål för återkallande skall ges
möjlighet att yttra sig i ärendet.
Ett företag som fått sin behörighet återkallad har efter skälig
tid, dock minst 1 år, möjlighet att inkomma med en förnyad
ansökan om behörighet. Företaget skall då även på ett trovärdigt sätt kunna visa att man vidtagit åtgärder för att komma
till rätta med tidigare brister.
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Endast näringsidkare kan erhålla behörighet. Behörigheten
följer företaget.

5. Tätskiktsarbeten

