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Krav på arbetsgivare enligt AFS 2017:3
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 gäller för användning och kontroll av trycksatta anordningar.
AFS 2017:3 började gälla 1:a december 2017 och ersatte AFS 2005:3.
Ansvarskrav:

Livslängdsjournal:

Arbetsgivare som innehar en trycksatt anordning är skyldig att följa kraven enligt AFS2017:3. En fysisk person utsedd av arbetsgivaren ska se till
att riskbedömning och fortlöpande tillsyn (FLT) utförs regelbundet. FLT-programmet ska uppdateras minst en gång per år och journalföras.

En livslängdsjournal ska upprättas för varje trycksatt anordning i klass A
& B samt för övriga trycksatta anordningar som har en begränsad livslängd. Av journalen ska det framgå när den trycksatta anordningens livslängd förväntas vara uppnådd.

Förteckning:

Tredjepartskontroll:

Arbetsgivare ska upprätta en förteckning över de trycksatta anordningarna i klass A & B.

Trycksatta anordningar i klass A & B ska kontrolleras av ett kontrollorgan
med ett bestämt intervall.

Riskbedömning:
En riskbedömning ska upprättas för samtliga trycksatta anordningar som
finns på arbetsstället. Vad riskbedömningen ska ta hänsyn till och behandla framgår i AFS 2017:3, 2 kap.
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Fortlöpande tillsyn (FLT):
För trycksatta anordningar i klass A & B ska det upprättas ett behovsanpassat FLT-program som ska följas och ge underlag för arbetsgivarens bedömning om den trycksatta anordningens skick. I programmet ska det dokumenteras vad som är utfört, av vem samt utförandedatum. En
avvikelserapport ska fyllas i för varje avvikelse. Om Arbetsgivaren bedömer att det finns risker med användning av den trycksatta anordningen så
ska den omfattas av FLT-programmet, även om den inte tillhör klass A eller B.

DEKRA Industrial AB
Gamlestadsvägen 2, Box 13007
402 51 Göteborg
Telefon 010 - 455 1000
www.dekra-industrial.se
Med reservation för ändringar.

•
•
•

Första kontroll utförs innan trycksatta anordningar trycksätts för första gången eller om de har varit stationära och har flyttats.
Återkommande kontroll ska ske med ett visst intervall beroende på
typ av trycksatt anordning och klass.
Revisionskontroll utförs om den trycksatta anordningen har reparerats, misstänks ha tagit skada, vid ändrade driftsförhållanden eller
om livslängden har uppnåtts.

Kontakta DEKRA för att få hjälp med att uppfylla
kraven från Arbetsmiljöverket
www.dekra-industrial.se
kontakt.industrial.se@dekra.com
tel: 010-455 10 00

DEKRA - Global partner for a safe world
DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via
oberoende besiktning, provning och certifiering.
Vi finns på 28 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom
teknisk kontroll med 44 000 medarbetare i 60 länder.

