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DISTANSUTBILDNING  

HETA ARBETEN  

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment 

som medför uppvärmning eller gnistbildning och som 

kan riskera att orsaka brand. För att få utföra 

brandfarliga Heta Arbeten krävs ett giltigt certifikat. 

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på 

att Heta Arbeten skall utföras av certifierade 

hetarbetare.  

Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. 

 

Målgrupp 

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. 

Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är 

beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella 

brandskyddsansvaret. 

 

Mål 

Efter genomförd utbildning skall deltagaren vara 

medveten om de risker som finns samt kunna vidta 

förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten, så 

att risken för brand eller annan skada minimeras. 

Deltagare skall efter genomförd utbildning kunna ge 

tillstånd för heta arbeten samt vara brandvakt och ha 

kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra heta 

arbeten ordentligt. 

Innehåll 

» Brandkunskap, släckning och utrustning 

» Ansvar, lagar och föreskrifter 

» Brandskyddsorganisation 

» Kontrollblankett 

» Brandfarliga varor 

» Tätskiktsarbete 

 

 

 

 

 

 

 

KURSINFORMATION  

 

» Utbildningen är lärarledd och livesänds via 
webben, kl 09.00 - 15.00, främst på svenska, men 
kan även erbjudas på engelska, polska och ryska. 
 

» Utbildningen följer de normer och riktlinjer som är 
framtagna av UKHA, och med godkänt avsteg från 
praktikdelen. 

 
» Utbildningen genomförs av utbildad, gokänd 

hetaarbeten-instruktör. 
 

» Utbildningen kräver av deltagaren att ha tillgång till 

dator med kamera och internetuppkoppling. 

» Obligatorisk ID-kontroll 

» Deltagaren erhåller kurslitteratur innan kursstart 

samt kurslänk och instruktioner via e-post.  
 

» Godkänd deltagare certifieras och ges behörighet i 
5 år. Certifieringen sker genom ett digitalt 
kunskapstest. 
 

» Max antal deltagare: 20 st per kurstillfälle. 
 

 
Vi erbjuder öppna kurstillfällen varje vecka. 
Se aktuella kurstillfällen www.bfmitt.se 

 

 

Vi erbjuder också företagsanpassad 

distansutbildning. Kontakta oss för offert och mer 

information: info@bfmitt.se 

 
I denna utbildning ingår registrering i  
ID-06 kompetensdatabas. 
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