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Online-utbildning, Brandskyddsansvarig föreståndare brandfarlig vara  

bemannade Bensinstationer 

Välkommen till vår online utbildning för brandskyddsansvarig föreståndare brandfarlig vara med 

inriktning på bensinstationer.  

Online-utbildning innebär att vi upprättar en personlig relation mellan oss på internet via mejl  

och telefon. Det krävs således att Du har tillgång till mejl och en telefon.  

Kostnad är 1 200.00 kr exkl. moms (1 500.00 kr inkl. moms) 

Utbildningen genomförs i två etapper och ska vara genomförd inom en tidsperiod av fem veckor. Var  

etapp avslutas med ett delprov. Etapp ett innehåller tre kursbrev och etapp två innehåller två 

kursbrev, totalt fem brev. Du får beräkna den tid Du behöver för inläsning av innehållet i kursbreven, 

vilket är individuellt. Normalt är ett brev per vecka. Om Du inte har lyckats genomföra kursen under 

denna tidsperiod förlänger vi kurstiden under förutsättning att räddningstjänst och beställare 

godkänner förlängningen.  

 

Första brevet får Du när vi fått in Din anmälningsblankett ifylld så vi kan registrera Dig som deltagare 

i vår utbildning.  

Brev två får Du när Du läst igenom första brevet och meddelat oss att Du är redo för en länk till en 

repetitions Youtube film för brev ett och samtidigt få brev två. Brev tre får Du när Du läst igenom 

andra brevet och meddelat oss att Du är redo för en länk till en repetitions Youtube film för brev två 

och samtidigt få brev tre. Efter att Du meddelat oss att Du är redo att ta emot en länk till en repetitions 

Youtube film för brev tre så bokar Du samtidigt tid för att avlägga första delprovet.  

Sedan fortsätter vi med brev fyra och fem på samma sätt som de tre första breven. Därefter genomför 

vi prov två.  

Skriv gärna ut breven och sätt in dem i en pärm så har Du de instruktioner om regelverket för 

brandfarliga varor som räddningstjänsten kan komma att fråga efter vid tillsynsbesök.  

 

När Du ska genomföra första provet så skickar vi Dig ett mejl med sex frågor och ca trettio minuter 

därefter upprättar vi telefonkontakt och Du får då tillfälle att muntligt besvara frågorna.  

Slutprovet (prov 2) avläggs muntligt genom att vi läser 6 frågor från hela kursen och tre 

svarsalternativ till varje fråga varav ett alternativ är det rätta svaret. Det gäller då att välja rätt. Tiden 

för provet är lika långt som vid första provet d.v.s. max 30 minuter. 

När vi fått svaren bekräftar vi att Du avlagt x antal rätta svar. Har Du inte lyckats att ge oss fyra  

rätta svar vid vart delprov, meddelar vi Dig att Du bör läsa in breven en gång till och återkomma.  

När Du därefter åter känner att Du klarar av att besvara våra frågor så tar Du förnyad kontakt  

med oss så får Du sex nya frågor att besvara. För dessa återkomster debiterar vi extra med  

500,00/tim exkl. moms. (minsta debitering är 1 timme).  

Totalt ska Du ha lämnat åtta rätta svar för att anses ha erhållit sådan kunskap att Du kan betraktas  

som en person som man i lagen om brandfarliga och explosiva varor anger ska vara en person  

som har den kompetens som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning och varornas  

egenskaper eller att du är en sådan tillgång som där anges.  

Efter det att Du klarat sista delprovet med godkänt resultat skickar vi Dig ett deltagarbevis.  

OBS. När Du skickar in Din anmälan så godkänner Du samtidigt att M&R Konsulten 

registrerar Ditt namn, telefonnummer, adress och e-postadress i sitt föreståndarregister. Du 

har rätt att ta del av vad M&R Konsulten har sparat i sitt register. Se vår integritetspolicy på 

WWW.morab.se 

Välkommen på Kurs  

 

 


