ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅRLIG FÖRLÄNGNING AV
PANNOPERATÖRSCERTIFIKAT
Enligt AFS 2017:3
Fyll i och mejla till: boileropbase@dekra.com
En arbetsgivare som låter en Pannoperatör övervaka en panna i klass A eller B ska dokumentera uppdraget. En gång per kalenderår ska
arbetsgivaren ge certifieringsorganet kopior av det dokumenterade uppdraget (Årsrapport), som en bekräftelse av att pannoperatören
har övervakat pannor som motsvarar certifikatets kategori. Information finns i AFS 2017:3, 6 kap, 4-5§§. Ett Pannoperatörcertifikat är
således enbart giltigt i 5 år under förutsättning att det årligen förlängs av certifieringsorganet.
Observera att samtliga block (1-7) måste vara komplett ifyllda för att DEKRA ska kunna granska årsrapporten, samt att en avgift tas ut för
varje certifikat som förlängs.

1. Arbetsgivare / Företag

Rensa Block 1

Företagsnamn

Organisationsnummer

Fakturaadress

Postnummer

Ort

Digital fakturaadress

Beställnings-/Referensnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

2. Fyll i de Pannoperatörer vars certifikat ska förlängas. En kategori per årsrapport*.
#

Namn
(För- och Efternamn)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Födelsedatum
(ÅÅÅÅ-MM-DD)

Certifikatnr.
(DEKRA-OCXXXX)

E-post

Rensa Block 2

Övrig info (tex om någon
har slutat etc)

*Pannoperatörerna måste tillhöra samma kategori samt omfattas av samma förutsättningar
(enligt block 3-6 på sida 2) gällande övervakning av pannor.
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Fyll i och mejla till: boileropbase@dekra.com
3. Högsta kategori (välj endast en)

Rensa Block 3

Vilken högsta kategori av panna har ovanstående Pannoperatörer övervakat under det senaste kalenderåret?

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

4. Uppgifter om pannan som ligger till grund för förlängningen

Rensa Block 4

Typ av panna (den högsta kategorin som övervakats) (välj endast en)

Ångpanna (över 110°C)
mättad ånga

(Kat.1/3)

Hetoljepanna (över 110°C)
max 2000kW

(Kat.1/3)

(Kat.1)

Hetoljepanna (över 110°C)
över 2000kW

(Kat.1)

Ångpanna (över 110°C)
överhettad ånga, över 2000kW
Hetvattenpanna (över 110°C)

Varmvattenpanna (max 110°C)

(Kat.1/3)

(Kat.2/4)

Värme som kan ackumuleras i farlig mängd (välj endast en)

Om pannan trippar (oplanerad nedstängning), ökar
då restvärmen på ett farligt sätt, dvs kan den
kvarvarande lagrade värmen i pannan orsaka någon
form av fara?
Pannans bränsle (välj en eller flera)

Lut
Avfall
Flis
RT-flis (Returträ)
Bark
Annat bränsle (ange):

Ja (Kat.1/2) - dessa
pannor eldas normalt med
fastbränsle och kan vara
utrustad med nödkylning

Nej (Kat.3/4) - dessa
pannor eldas oftast med tex
olja, gas, el samt vissa mindre
pelletspannor

Olja (HVO-, EOx, BIOx etc.)
Gas (Gasol, Natur-, Röt- etc.)
El
Träpulver
Pellets

5. Uppgifter som ingår i uppdraget? (Välj en eller flera)

Rensa Block 5

Ange vilka av nedanstående uppgifter, ni som arbetsgivare vet har ingått i Pannoperatörens uppdrag under det senaste kalenderåret.

Drift / Övervakning
Fortlöpande tillsyn
Beredskap / Jour
Riskbedömning
Medverkan vid besiktning
Ta hand om säkerhetsrelaterade larm
Underhåll
Planering av underhåll
Dokumentering
Utbildning av andra (dvs undervisar)
Samarbete med andra operatörer
Medverkan vid revisioner
Hålla sig uppdaterad på gällande instruktioner och direktiv
Annan uppgift (ange):

6. Säkerställande av Pannoperatörens kunskaper och färdigheter (Välj en eller flera)

Rensa Block 6

Hur säkerställer ni som arbetsgivare att Pannoperatören får och/eller har de kunskaper och färdigheter som drift/övervakning av den
specifika pannan kan kräva?
Ange vilka av nedanstående alternativ som Pannoperatören har genomgått under det senaste kalenderåret.

Repetitions- och/eller fortbildningskurser
Informationstillfällen / Möten
Annat sätt (ange):

Praktisk utbildning
Erfarenhetsutbyte med andra operatörer

7. Arbetsgivaren, revisor eller dylikt (vid egen företagare) intygar ovanstående
Namn

Företag

Yrkesroll / Titel

E-postadress

Underskrift / Signatur

Ort

Datum

Telefonnummer
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