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Certifiering av personkategorier i 
energianläggningar

befintliga och nya kravspecifikationer

Bakgrund

Enheten för certifiering av personkategorier
startad januari 2008.

Ackrediterat certifieringsorgan enligt SS-EN 
ISO/IEC 17024 sedan juni 2008 för kategorin
kraftverksoperatörer verksamma inom
vattenkraft. 
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Certifiering av personkategorier

Varför?

Inget lag krav 
då är det inte 

intressant

Är det 
samma 
som när 
man får 
ett intyg 
vid en 
kurs

Ackrediterad 
– vad då?

Men varför ska 
vi satsa pengar 

på det!

Vi 
certifierar 
redan vår 
personal 

Det 
kostar 
pengar

Ja, ett sätt att 
konkurrera 

om kunderna

Lönerna 
måste 

väl höjas 
då?

Lättare att 
rekrytera ny 

personal
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Fördelar
� Företaget säkerställer att personalen har erforderlig 

kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras 

� Säkrare arbetsplats

� Anläggningar blir utnyttjade på ett effektivt sätt

� Morot för personalen att få certifiera sig – engagerad 
personal

� Fördel vid rekrytering att kunna erbjuda certifiering

� Certifierad personal ger konkurrensfördelar
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Vad är förutsättningen för
att genomföra det hela

� Branschgemensam kravspecifikation  

� Frågebank

� Ackrediterat certifieringsorgan som utför prövningen
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Nuläget

� Kraftspecifikation ägs av Svensk Fjärrvärme 

� Referensgrupp bildad december 2008

� Referensgruppen beslutat om framtagande 
av kravspecifikation för drifttekniker

� Referensgruppen beslutat om revidering av 
kravspecifikation för drift-/skiftingenjör
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Deltagare i referensgruppen

Beställare/Projektledare: Anna Land, Svensk Fjärrvärme

Ordförande: Urban Eklund, Ena Energi AB
Sekreterare: Siv Eriksson Enberg, ÅF-Kontroll

Övriga deltagare: Falbygdens Energi, Göteborgs Energi, 

Karlstads Energi AB, Katrinefors Kraftvärme AB, 

Norrenergi AB, Sala-Heby Energi AB, Skellefteå Kraft AB, 

Strängnäs Energi AB, Älvkarleby Fjärrvärme AB, 

Öresundskraft  AB
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Tidplan 2009

� Revidera kravspecifikation så den stämmer 
mot dagens krav

� Skapa ny frågebank

� Ansöka om utökad ackreditering hos Swedac

� Erbjuda certifiering

� Börja med certifieringar av nya kategorier
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Hur går det till i dagsläget
� Förberedande utbildning

� Antagande av sökanden 

� Prövning

� Godkännande/underkännande

� (Ev utbildning)

� (Ev omprövning)

� Certifikat

� Övervakning av certifikat


