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Vägledning för dig som ansökt om certifiering

Denna vägledning är till för dig som ansökt om certifikat för Föreståndare brandfarlig vara, Grupp 1. Vägledningen beskriver
examinationens omfattning och utformning samt delprovens innehåll i form av en litteraturlista med de dokument du behöver
ha kännedom om. Ytterligare uppgifter om våra och dina åtaganden i samband med ansökan och examination finns i
certifieringsbestämmelserna "Certifiering av personer" som du hittar på sbsc.se.

Distansprov

Examinationen genomförs i form av ett webbaserat distansprov, vilket innebär att du kommer att ha möjlighet att utföra
provet under en förutbestämd tid från din egen dator, när det passar dig. Eftersom distansprovet är webbaserat kan du
genomföra det på valfri plats så länge du har internetuppkoppling. Närmare uppgift om tid för ditt prov, inklusive
inloggningsuppgifter, framgår av det mejl som du får från oss när du ansökt om certifikat.

Omfattning

Examinationen består av ett skriftligt prov med flervalsfrågor. Provet är indelat i ett eller flera delprov. Innehåll och
omfattning av delproven finner du nedan under rubriken "Delprov".

Kännedomskrav

Kännedomskrav innebär att du under din examination får ha tillgång till litteraturhjälpmedel med t.ex. de regelverk,
föreskrifter och utdrag ur lagtexter som finns i litteraturlistan (se under respektive delprov). Du behöver ha tillräckligt med
kännedom om litteraturlistan för att under den begränsade skrivtiden hinna svara på frågorna med stöd av den, i de fall det
behövs.

Resultat

Du får resultatet direkt efter avslutad examination, där du ser antal poäng i varje delprov och om du är godkänd. För godkänt
resultat ska samtliga delprov vara godkända. För sökande som inte uppnått godkänt resultat på ett eller flera delprov ges
möjligheter till omprov på dessa delar inom ett år från examinationstillfället. Kontakta oss för närmare uppgifter angående
omprov.

Funktionshinder

I möjligaste mån ska alla som har behov av hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning också kunna skriva examination på
samma villkor som andra deltagare. Du som t.ex. har dyslexi gör samma prov som andra men har längre tid på dig att göra
provet. Om du har en funktionsnedsättning kan vi försöka göra det möjligt att anpassa provsituationen för dig och dina
behov. Därför är det viktigt att du meddelar oss detta så snart som möjligt i samband med ansökan. Det är dock inte säkert
att alla önskemål om anpassning kan tillgodoses. Observera att ditt behov av anpassning också måste styrkas med läkarintyg
eller motsvarande i samband med din ansökan. Vi godkänner intyg om dyslexi från legitimerad logoped eller en intygsgivare
som Universitets- och högskolerådet har godkänt.

Uppgifterna lämnas med reservation för felaktig, otydlig eller utebliven information till följd av tryckfel eller tekniskt fel.

Delprov 1. Kännedom om regler, standarder, föreskrifter, handböcker och rekommendationer
Delprovet innehåller 15 frågor. För varje rätt svar ges 1 poäng.
För godkänt resultat på delprovet fordras minst 11 poäng.
Skrivtid 60 min.

I provet kontrolleras i huvudsak kännedom om:
Allmän brandkunskap
Brandfarliga varor - föreståndare
EG nr 1272/2008 Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
Gasol i restauranger Brandfarliga varor
Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
MSBFS 2013:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (Med senaste
ändringsföreskrifter)
SFS 2010:1011 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (Med senaste ändringsföreskrifter)
SÄIFS 2000:2 Hantering av brandfarliga vätskor (Med senaste ändringsföreskrifter)
SÄIFS 2000:4 Cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas (Med senaste ändringsföreskrifter)
SÄIFS 2000:6 Gasapparater (Med senaste ändringsföreskrifter)

Uppgifterna lämnas med reservation för felaktig, otydlig eller utebliven information till följd av tryckfel eller tekniskt fel.

