HANTERING AV större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd. Tillståndet söks i den kom
mun där verksamheten ska bedrivas. Tillståndsinnehavaren är ytterst ansvarig för att brand
farliga varor hanteras på rätt sätt och ska utse en eller flera föreståndare. Tillståndsinnehava
ren ansvarar även för att föreståndaren har de befogenheter, kunskap och möjligheter som
behövs för att fullfölja sina uppgifter. Föreståndarens uppgift är att se till att hanteringen av
brandfarliga varor sker både enligt gällande regler och på ett säkert sätt.

”Genom certifiering bevisar du på
ett enkelt och tydligt sätt att du har
den kompetens som krävs.”
Genom att bli certifierad föreståndare brandfarlig vara får du bevis på att du har den kun
skap som behövs. Förutom certifikat får du ett behörighetskort som t.ex. kan användas
när räddningstjänsten i kommunen kontrollerar att verksamheten u
 ppfyller lagar och be
stämmelser. Det blir tydligt för försäkringsbolag och andra kravställare att verksamheten
kontinuerligt investerar i kunskap kring säkerhetshöjande åtgärder. Certifieringen innebär
även en ökad kontroll som i slutändan kan minska risker och därmed höja säkerheten för
verksamheten.
Brandskyddsföreningens norm (SBF 2014:1) är indelad i fem olika grupper beroende på verk
samhetens omfattning och typ av anläggning. SBSC c
 ertifierar föreståndare i fyra av dessa
grupper enligt tabell nedan:
Grupp

Typ av anläggning

Exempel på verksamheter i gruppen

4

Mellanstor hantering utan särskild riskbild
på grund av den kemiska processen

• Kemiska processer
• Forskningslaboratorium, universitets- och högskolelaboratorium
• Pappers- och massaindustri
• Livsmedelsindustri
• Depåanläggningar med vätska med flampunkt <+23°C
eller brandfarlig gas
• Tillverkning eller användning av reaktiva ämnen
(transportklasserna 4 och 5) i mindre omfattning

3

Mindre omfattande hantering
med cisterner

• Bensinstationer (både bemannad och automatstation)
• Måleriverksamhet med flera sprutboxar eller doppmålning
• Depå enbart med vätska med flampunkt >+23°C
• Byggarbetsplats där cisterner förekommer
• Bilverkstad med cisterner

2

Mindre omfattande hantering
utan cisterner

• Grund- och gymnasieskolors kemilaboratorier
• Vårdcentral, mindre sjukhus eller sjukhem
• Byggarbetsplats utan cistern
• Butik med öppen hantering
• Måleriverksamhet med enstaka sprutbox
• Skola med verkstadsutbildning
• Bilverkstad

1

Mycket enkel hantering

• Restaurangkök
• Butiker utan öppen hantering
• Målning av enstaka objekt utan torkugn
• Sprutmålning med aerosol (sprayburk)
• Guld- eller silversmedja för smyckestillverkning eller reparation
• Läkarmottagning eller tandläkarmottagning utan laboratorium

Så här går certifieringen till
ANSÖKAN
Ansökan om certifiering sker i vår kundportal på sbsc.se. Efter registrering och inloggning
kan du ansöka om certifiering. När vi tagit emot din ansökan får du inom några dagar en
mottagningsbekräftelse samt en faktura på ansökningsavgiften.
CERTIFIERING
Certifieringsprocessen inleds med att vi kontrollerar att du uppfyller kraven i normen.
Kontrollen innebär även en examination av dina kunskaper eller kännedom om lagar,
föreskrifter och allmän brandkunskap. Examinationen genomförs i form av ett distansprov, där du kommer att ha möjlighet att utföra provet när det passar dig, under en bestämd period, och från din egen dator.
När samtliga handlingar inkommit och godkänt examinationsprov är genomfört, beräknas handläggningstiden till 1–2 veckor. Ditt certifikat skickas till dig via mejl och finns även
listat på vår webbplats. Förutom certifikatet får du även ett behörighetskort skickat till
dig. Mer information om hur examinationen går till hittar du i ”Vägledning för examination” på vår webbplats.
UNDER CERTIFIKATETS GILTIGHETSTID
För att få använda certifikatet och SBSC:s certifieringsmärke betalar du en årlig licensavgift. Certifieringsmärket är en kvalitetsstämpel som kan användas i marknadsföring och
som certifierad kan du enkelt bevisa din kompetens för kravställare. Under giltighetstiden
kan även kontroll hos den enskilde föreståndaren genomföras för att säkerställa att kraven i normen är uppfyllda under hela giltighetstiden. Certifikatet är giltigt under fem år.
FÖRNYELSE AV CERTIFIKAT
När giltighetstiden för certifikatet närmar sig sitt slut finns det möjlighet att recertifiera
sig för en ny period om fem år. Kunskap är färskvara och därför genomförs en förnyad
examination som visar att du fortfarande upprätthåller din höga kompetensnivå. Recertifiering sker alltid mot den senaste aktuella utgåvan av normen.
PRISER
Grupp

Ansökningsavgift

Licensavgift

4

4 460 kr

1 600 kr/år

3

3 720 kr

1 600 kr/år

2

1 070 kr

640 kr/år

1

860 kr

540 kr/år

VI SKAPAR EN TRYGGARE VÄRLD
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) är Sveriges ledande certifieringsföretag inom brand- och
säkerhetsområdet, med ackrediteringar av Swedac inom såväl företags-, person-, produkt- som systemcer
tifiering. SBSC ägs av Brandskyddsföreningen tillsammans med Stöldskyddsföreningen. Genom att erbjuda
marknadens mest efterfrågade certifieringar inom brand - och säkerhetsområdet deltar vi i utvecklingen av
brand- och säkerhetslösningar. Lösningar som räddar liv och egendom.

!

SE AKTUELL FÖRTECKNING
Samtliga certifierade företag, personer, produkter och system finns på www.sbsc.se

www.sbsc.se
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Priserna anges exklusive moms, med reservation för eventuella prisförändringar.

