Ansökan om ett års undantag från kraven på certifiering av pannoperatörer, AFS
2017:3, 6 kap, 4 första stycket.
Företag
Organisationsnummer
Arbetsställe
Kontaktperson
Telefon
E-post
Vi (företagets juridiska namn) ansöker härmed om undantag från AFS 2017:3, 6 kap, 4 första stycket. Vår
ansökan omfattar alla våra pannoperatörer som ska övervaka en panna som tillhör kategori 1 eller 2. Enligt
bestämmelsen i AFS 2017:3 ska pannoperatörers kompetens bedömas av ett certifieringsorgan. För pannor som
tillhör kategori 1 eller 2 så träder bestämmelsen i kraft 1 december 2020. Vi ansöker om undantag från kravet om
certifiering till och med 1 december 2021.
Skäl
Certifieringsorganen och de företag som utbildar pannoperatörer i de nya kraven har meddelat oss att den
personal som examinerar respektive utbildar pannoperatörer inte kommer ha möjlighet att examinera/utbilda alla
pannoperatörer som berörs av kravet om certifiering. Skälet till detta är att de under rådande pandemi har riktlinjer avseende smittminimering vilket påverkar bemanningen.
Det tog lång tid för Swedac att ackreditera certifieringsorganen vilket innebär att många operatörer nu behöver
certifieras på kort tid. Detta i kombination med COVID-19 har gjort det omöjligt för oss att uppfylla det nya
kravet om certifiering.
Våra pannoperatörer uppfyller kraven i de tidigare föreskrifterna (AFS 2002:1) är det är därför vår riskbedömning av det är betryggande säkert att den säkerhetshöjande åtgärden i form av certifiering kan skjutas fram ett år.
Att ta vår panna ur drift måste ses som en orimlig konsekvens av rådande pandemi.
Bakgrund
Coronavirusets utbrott har lett till restriktioner och inskränkningar utifrån Folkhälsomyndigheten rekommendationer i hela samhället. Vi har genomfört riskbedömningar och tagit fram policys, rutiner och regler för sammankomster, resor mm i syfte att minimera smittspridning. Dessa går ut på att minimera resor och all fysisk kontakt
så långt det är praktiskt möjligt.
Våra pannoperatörer har idag den kompetens som erfordras enligt tidigare föreskrifter (AFS 2002:1) men de
behöver ta del av en fortutbildning för att uppfylla det nya kravet i AFS 2017:3. Vi är införstådda i att minst en
person som deltar i övervakningen ska uppfylla kravet om certifierad pannoperatör samt att det inte finns ett krav
på extern utbildning. Vår riskbedömning är att det är betryggande säkert att skjuta fram den säkerhetshöjande
vidareutbildningen ett år eftersom vi bibehåller den säkerhetsnivå som varit acceptabel sedan 2002.
Vi ämnar låta en eller flera pannoperatörer genomgå extern utbildning och certifiering så snart som möjligt.
Pandemin förhindrar dock oss från att ta del av den vidareutbildning som krävs för att pannoperatören/
operatörerna ska klara certifieringsprovet. Idag finns möjlighet att genomföra utbildningen på distans men den
omställningen har kommit för sent och det är i dagsläget för många operatörer som ska gå utbildningen.
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