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3. Kedelpasseren
3.1.

Generelt

Kedelpasseren skal være fyldt 18 år.
3.2.

Dampkedler i kontrolkasse A og B

For dampkedler i kontrolkasse A og B (4) skal kedelpasseren have enten udvidet eller
almindeligt kedelpassercertifikat (1). Dette gælder, selv om dampkedelanlægget er i
drift uden stadig overvågning.
Kedelpassercertifikater som forsat er gældende efter den 1. januar 2012, skal først
fornyes, når den 5 årige gyldighedsperiode er udløbet. De nye certifikater, som vil blive
udstedt, vil gælde uden tidsbegrænsning efter reglerne fra 1. januar 2012.
Det er den person, der forestår pasningen af eller selvstændigt passer dampkedelanlægget,
der skal have enten udvidet eller almindeligt kedelpassercertifikat. Der kan som medhjælp
beskæftiges personer uden certifikat, når de er fyldt 18 år og kan anses for egnede.
Medhjælperen kan beskæftiges ved pasningen, men den, der har certifikatet, har ansvaret
og skal samtidigt være til stede på virksomheden og let kunne tilkaldes.
Kedelpassercertifikaterne udstedes af en af Arbejdstilsynet anerkendt
uddannelsesinstitution og koster kr. 650,00 eks. moms.

3.3.

Udvidet kedelpassercertifikat

Kræves til pasning af dampkedler i kontrolklasse A.
Certifikatet er personligt og anfører, hvilken type dampkedel kedelpasseren må forestå pasning
af eller selvstændigt passe:
• Type I: Dampkedler i kontrolklasse A med stadig overvågning.
• Type II: Dampkedler i kontrolklasse A uden stadig overvågning.
• Type III: Dampkedler i kontrolklasse A til produktion af vanddamp, der ikke overstiger
120oC.
Udvidet kedelpassercertifikat type I udstedes til personer,
• som har eksamensbevis fra en uddannelsesinstitution, der er anerkendt
af Arbejdstilsynet til uddannelse i kedelpasning af dampkedler type I, og
• som kan dokumentere mindst et halvt års praktiktid som medhjælp ved pasning af
dampkedler type I.
- Praktiktiden kan dog nedsættes til 12 uger, hvis der i uddannelsen har indgået
træning ved simulator.
- Praktiktiden kan desuden nedsættes eller helt bortfalde, hvis den pågældende
person på anden måde har fået en praktikviden, der efter Arbejdstilsynets
skøn er tilstrækkelig
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•

eller uddannelse og erfaring svarende hertil.

Udvidet kedelpassercertifikat type II udstedes til personer,
• som har eksamensbevis fra en uddannelsesinstitution, der er anerkendt af
Arbejdstilsynet til uddannelse i kedelpasning af dampkedler type II, og
• som kan dokumentere tilstrækkelig praktiktid (minimum 12 uger) som
medhjælp ved pasning af dampkedler type II. - - Personen skal i praktiktiden
minimum tilse
dampkedelanlægget 30 gange, herunder medvirke i kedelpasserens
pasningsrutiner. Personen skal derudover i praktikperioden selvstændigt have
foretaget et tilstrækkeligt antal afprøvninger af sikkerhedstilbehøret og
analyser af kedel/fødevand.
- Praktiktiden kan dog nedsættes eller helt bortfalde, hvis den pågældende
person på anden måde har fået en praktikviden, der efter Arbejdstilsynets
skøn er tilstrækkelig
• eller uddannelse og erfaring svarende hertil.
Udvidet kedelpassercertifikat type III udstedes til personer,
• som har eksamensbevis fra en uddannelsesinstitution, der er anerkendt
af Arbejdstilsynet til uddannelse i kedelpasning af dampkedler type III
• eller uddannelse og erfaring svarende hertil.
Certifikat type I dækker tillige for dampkedler i type II og II.
Certifikat type II dækker tillige for dampkedler i type III.

Husk: Medsend relevant dokumentation ved ansøgning om certifikat!
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