Arbetsmiljö

6. Avskaffa kravet på certifiering av pannoperatörer
Regelverk:

AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar, mer specifikt 6 kap.
4 § bilaga 2. Som det ser ut nu är det certifieringsorganen som bestämmer och
kontrollerar regelverket (Arbetsmiljölagen/AFS). Certifieringsorganen tjänar mycket
pengar på detta; krav, regler och specifikationer som de själva satt upp i samråd med
Arbetsmiljöverket (nedan AV). Kunskapen saknas helt på AV vilket lett till att certifieringsorganen fått fria händer.
Mottagare: Arbetsmarknadsdepartement, Arbetsmiljöverket, politiker och certifieringsorgan

Påverkan på företag idag
Regelverket är kostsamt och komplicerat utan att höja säkerheten. Vi riskerar att företagen framöver kommer att välja bort fastbränsle som energislag (hållbar energi) till förmån för andra lösningar. Merparten av berörda företag ligger geografiskt placerade i glesbygden och ofta utanför
tätorten så möjligheten att koppla in sig på kommunala energinät är begränsade.
Förslaget berör alla företag inom småskalig industri, skolor, restaurangkök, tvätterier, växthusföretag, lantbruksföretag m.fl. med en panna över 100 kW som drivs med fastbränsle m.m.

Åtgärdsförslag
Ta helt bort kravet på certifiering, det finns inget liknande någon annanstans inom arbetsmiljöregelverket. Arbetsgivaren har som alltid yttersta ansvaret och ska försäkra att anställda har kompetens och kunskaper för sina arbetsuppgifter, för att jobba säkert.
I dagens lagstiftning (Arbetsmiljölagen, AFS) finns stöd för att arbetsgivaren ska förvissa sig om att
arbetstagaren har rätt kompetens och kunskaper för att utföra arbetsuppgifterna. Det råder inget
tvivel om att arbetsgivaren har ansvaret och att arbetstagaren ska känna till sin anläggning och
veta vad denne ska göra eller vända sig för att lösa sina arbetsuppgifter.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Alla företag som har pannanläggningar skulle gynnas av förslagen, då de kan använda spill från
den egna produktionen som ett led i företagens hållbara produktion. En certifiering av fem operatörer kan kosta upp till 100 000 kr och giltighetstiden är sedan fem år, och ska därefter förnyas.
TMF företräder 650 företag som tillsammans sysselsätter 30 000 anställda, vilka samtliga skulle
gynnas av förslaget och bland LRFs medlemmar skulle 5 000 företag påverkas positivt vid ett genomförande.

Kontaktuppgifter
Trä- och Möbelföretagen, Rickard Lindberg
0703-65 72 45, rickard.lindberg@tmf.se
Lantbrukarnas Riksförbund Trädgård, Maja Persson
010-18 44 399, maja.persson@lrf.se
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