Pannoperatör
Enligt AFS 2017:3

Certifieringskrav för pannoperatörer enligt AFS 2017:3
Certifieringskrav

Kunskaper

Kravet på certifierad pannoperatör för samtliga kategorier (1-4) träder i
kraft 1 december 2022 enligt AFS 2017:3 Bilaga 2. Vid certifiering
valideras pannoperatörens kunskaper. Bland annat ska operatören visa
på viss kunskap om föreskriften (AFS 2017:3), kunskaper om risker med
olika bränslen och risken med restvärme. Som arbetsgivare ska du varje
år skicka information till certifieringsorganet om den certifierade
pannoperatören har övervakat panna med relevant kategori.

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. Kunskapskraven för
certifierade pannoperatörer är angivna i AFS 2017:3 bilaga 2.

Villkor för driftsättning av pannor
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 AFS 2017:3 bilaga 2.
Bedömningen ska vara utförd av ett certifieringsorgan.

Rutiner
En arbetsgivare som låter pannoperatör övervaka en panna i klass A
eller B ska dokumentera uppdraget. Dokumentet ska
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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.

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

Utbildning
DEKRA anordnar förberedande lärarledda kurser inför certifiering för
pannoperatörer. Öppna tillfällen eller företagsanpassade samt kurser
via teams.

Certifieringsprov
DEKRA anordnar certifieringsprov. Företagsanpassade eller öppna
tillfällen.

Kontakt
För ytterligare information kontakta oss via telefon
eller besök vår hemsida.
www.dekra-industrial.se
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.

