ÅRSRAPPORT FÖR ÅRLIG FÖRLÄNGNING
Certifierad Pannoperatör enligt AFS 2017:3

Fyll i och maila till: boileropbase@dekra.com (eller direkt till din kontakt på DEKRA Industrial AB)

Företag
Fyll i vilka pannoperatörer som omfattas av samma förutsättningar gällande övervakning av pannor
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Namn

(För- och Efternamn)

DEKRA Industrial AB

Födelsedatum
(ÅÅÅÅ-MM-DD)

Certifikatnr

(DEKRA-OC-XXXX)

010-455 10 00

E-post
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Fyll i och maila till: boileropbase@dekra.com (eller direkt till din kontakt på DEKRA Industrial AB)
Fyll i vilka förutsättningar som gäller för de ovan listade pannoperatörerna:

Vilken högsta kategori av pannor har övervakats (1-4)?
Välj i rullista

Vilka uppgifter ingår i uppdraget? Beskriv pannoperatörens uppgifter. Fyll i nedan eller
skicka med en bilaga.

Hur säkerställs att pannoperatören har de specifika kunskaperna som drift av olika
pannor kan kräva? Fyll i nedan eller skicka med en bilaga.

Ovan intygas
Namn:

Yrkesroll / Titel:

E-post:

Underskrift:

Ort och datum:

Telefonnummer:

Arbetsgivaren ska en gång per kalenderår ge certifieringsorganet kopior av det dokumenterade uppdraget, som en
bekräftelse av att pannoperatörerna övervakar pannor som motsvarar certifikatens kategori. För varje certifikat som
förlängs tar DEKRA ut en avgift.
Fakturaadress:
Postnummer:

DEKRA Industrial AB

Organisationsnummer:
Postadress:

Beställnings-/Referensnummer:

010-455 10 00
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AFS 2017:3 6 kap.
4 § Arbetsgivaren ska se till att kompetensen hos minst en av de som deltar i övervakningen av en
panna i klass A eller B har bedömts överensstämma med kraven för pannoperatör i bilaga 2.
Bedömningen ska vara utförd av ett certifieringsorgan.
Om pannoperatören har sådana yrkeskvalifikationer som ska erkännas enligt 10–11 §§ i lag
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer så behövs ingen bedömning av ett
certifieringsorgan enligt första stycket.
Arbetsgivaren ska dessutom se till att pannoperatören får de kompletterande kunskaper och
färdigheter som drift av den specifika pannan kräver.
Allmänna råd: Det är särskilt viktigt att pannoperatörerna har goda kunskaper om hur de ska agera
på säkerhetsrelaterade larm från pannan och att de kan bedöma vilka åtgärder som är lämpliga att
vidta.
Exempel på sådana kunskaper och färdigheter som enligt tredje stycket kan krävas för driften av den
specifika pannan är
1. den specifika pannans säkerhetssystem,
2. funktionen hos nedeldnings- och nödkylningssystem som är avsedda att starta vid bortfall
av väsentliga funktioner, och
3. de åtgärder som enligt tillverkarens bruksanvisning bör eller ska vidtas vid
säkerhetsrelaterade larm.
Ett led i arbetsgivarens tillämpning av tredje stycket är ofta repetitions- och fortbildningskurser. Det
kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet.

5 § En arbetsgivare som låter pannoperatör övervaka en panna i klass A eller B ska dokumentera
uppdraget. Dokumentet ska
1. identifiera den pannoperatör som har uppdraget,
2. upplysa om vilka uppgifter som ingår uppdraget, och
3. ange hur arbetsgivaren säkerställt att 4 § är uppfylld.
På ett gemensamt arbetsställe ska den samordningsansvariga arbetsgivaren ha rutiner för att
säkerställa att den som övervakar en panna har ett dokument enligt första stycket från sina
respektive arbetsgivare.
Arbetsgivaren ska en gång per kalenderår ge certifieringsorganet kopior av det dokumenterade
uppdraget, som en bekräftelse av att pannoperatörerna övervakar pannor som motsvarar
certifikatens kategori.
Allmänna råd: Exempel på uppgifter som dokumentet enligt punkt 2 kan upplysa om är typer av
pannor och bränsleslag som personer ska övervaka. Andra uppgifter som dokumentet kan upplysa
om är på vilket sätt samarbete med andra pannoperatörer ska ske inom ramen för utförandet av
uppdraget till exempel vid jour. Uppdraget kan tidsbegränsas i dokumentet.
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