
Räddningsverket har i ett allmänt råd SRVFS 2004:4 beskrivet vad en redogörelse skall innehålla 
och hur den skall ställas upp.  
Räddningstjänsten Storgöteborg erbjuder två alternativ för inlämnandet av redogörelsen, en 
pappersblankett och en elektronisk möjlighet, båda följer Räddningsverkets direktiv. 
Flera av frågorna fordrar att ägare och nyttjanderättshavre (om denna inte är samma 
person) behöver samverka i svaren. 
På följande sidor följer en vägledning kring de olika delarna i de mallar som Räddningstjänsten 
Storgöteborg ställer till förfogande för den skriftliga redogörelsen över brandskyddet.  
För vissa verksamheter passar inte mallen fullt ut. Uppgifterna får då anpassas enligt mallen.  
Vissa frågor är inte relevanta för alla typer av objekt, där behöver inga uppgifter lämnas 
 
Del 1 Byggnad/anläggning 
 
1. ALLMÄNT 
1.1.          Fastighetsbeteckningen skall fyllas i även om redogörelsen omfattar enbart en byggnad på    
                 Fastigheten 
 
1.2-1.7.    Uppgifter på den juridiske ägaren till byggnaden  
 
1.8-1.10.   Kontaktpersonen är den person som räddningstjänsten kan ta kontakt med om de har frågor   
                 gällande byggnadens brandskyddsarbete. 

2. INFORMATION OM BYGGNADEN 
I de fall verksamheten är placerade i flera byggnader på fastigheten benämns byggnaderna anläggning. 
Uppgifterna får då anpassas till mallen. Endast 1 (en) Del 1 per fastighetsbeteckning.  
 
2.2. Om och när skedde en så stor förändring inom byggnaden att det krävdes bygglov eller                 
                 bygganmälan till kommunen. 
 
2.6. Markera alla de verksamheter som bedrivs i byggnaden/anläggningen även om det är sådana 

verksamheter som inte omfattas av kravet på redogörelse. 
 
Del 2 Verksamhet. 
 
1. Allmänt 
1.2.           Fastighetsbeteckningen skall fyllas i även om redogörelsen omfattar enbart en byggnad på    
                 fastigheten. 
 
1.3 - 1.7.  Uppgifter på verksamheten i byggnaden.  
 
1.8 - 1.10. Kontaktpersonen är den person som räddningstjänsten kan ta kontakt med om de har frågor          
                  gällande verksamhetens brandskyddsarbete. 

2. INFORMATION OM VERKSAMHETEN. 
2.1.           Ange alla de våningsplan i vilka verksamheten bedrivs. 
 
2.2            Ange vilken typ av verksamhet som bedrivs (huvudfunktion i gällande byggnad) 
 
2.3.           Totalytan för verksamheten i byggnaden. 
 
2.5            Har verksamheten en uppgjord organisation för brandskyddsarbetet. För att svara ja på     
                 denna fråga skall organisationen vara dokumenterad och väl känd i verksamheten 
 
2.6.           Ansvarsområde, arbetsområde eller metod. 
 
2.11.         Hantering av brandfarlig vara över vissa mängder kräver tillstånd från kommunen.  
                 Mängderna framgår av Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 1995:3),      
                 vilka finns på www.srv.se. 
 

Del 2 Verksamheten. 



3. BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD. 
3.1.           Brandskyddsritningar är ritningar som beskriver hur brandskyddet i byggnaden 
                 är utformat. På en fullständig brandskyddsritning skall det finnas beskrivet 
                 brandcellsgränser, sektionerande partier, utrymningsvägar, fasta   
                 brandskyddsinstallationer. För att svara ja på frågan skall det finnas fullständigt     
                 ritningsunderlag eller skiss enligt ovan. 
 
3.4. En brandskyddsdokumentation skall enligt bygglagstiftningen upprättas i samband med       
                 projektering av en byggnad, förändring av verksamheten i en lokal eller byggnad och vid    
                 en större ombyggnation. Denna regel gäller sedan 1995. 
 
4. ORGANISATORISKT BRANDSKYDD. 
 
Drift och underhåll av brandskyddet 
4.1.            En grundförutsättning för att brandskyddsarbetet skall fungera är att det finns en   
                  överenskommelse mellan fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren   
                  (verksamhetsutövaren) om vilket ansvar som vilar på de olika parterna vad gäller  
                  brandskydd. För att svara ja på frågan skall ansvarsfördelningen vara dokumenterad. 
 
4.2.            För att säkerställa funktionsdugligheten i det byggnadstekniska brandskyddet och 
                  på de fasta brandskyddsinstallationerna måste det kontinuerligt kontrolleras och  
                  underhållas. För att svara ja på frågan skall plan för arbetet, instruktioner och checklistor  
                  finnas dokumenterade. 
 
4.3.            För att säkerställa det långsiktiga underhållet på brandskyddsåtgärderna bör det 
                  finnas en underhållsplan och ett schema för periodvisa kontroller. För att svara ja på   
                  frågan skall plan för arbetet, instruktioner och checklistor ingå i dokumenten 
 
4.4.            Den personal som skall genomföra underhållet och kontrollerna måste 
                  känna till hur kontroller och underhållet skall utföras. Har den personal som skall utföra     
                  underhålls- och kontroll arbete tillräcklig utbildning? För att svara ja på frågan skall det   
                  ha gjorts en inventering om vilken kunskap som behövs för varje arbetsområde. 
 
4.5.            Finns det rutiner (rapporteringsvägar) för hur brister rapporteras, åtgärdas, följs upp,     
                  utvärderas egenkontrollen? För att svara ja på frågan skall rutinerna finnas  
                  dokumenterade. 
 
4.6. För att kunna dra lärdom av händelser eller brister i brandskyddsarbetet som orsakat eller 

skulle kunna orsaka brand eller annan oönskad händelse måste det finnas vanor för att 
rapportera sådana hädelser, och rutiner för att följas upp tillbudsrapporterna. För att svara ja på 
frågan skall det finnas tillbudsrapporter (dokument) och rutiner. 

Beredskap för brand 
4.7.            För att en sådan planering skall fungera praktiskt måste den vara nedskriven, känd av all      
                  personal och övad. För att svara ja på frågan skall utrymningsplaneringen vara  
                  dokumenterad. 
 
4.8.            För att en sådan planering skall fungera praktiskt måste den vara dokumenterad.  
 
4.10.          Finns det planer för att ta tillvara verksamhetens intressen efter en brand, Ex. planering för     
                  restvärde möjlighet till reservlokaler. För att svara ja på frågan skall planerna finnas  
                  dokumenterade. 
 
4.11.          Finns det någon planering för hur en organisation (utvalda personer) skall agera i händelse      
                  av en brand, kvittering av larm, undersökning av larmorsak, starta utrymning eller egen    
                  släckinsats? Är den känd av alla inblandade och övad. För att svara jag på frågan skall det  
                  finnas instruktioner och plan för övning. 
 
 4.13.          Finns det någon planering för hur personalen i allmänt skall agera i händelse av en brand?   
                  Utrymningsplanering, varna, larma? För att en sådan planering skall fungera praktiskt  



                  måste känd av all personal och övad. För att svara ja på frågan skall den vara nedskriven. 
 
4.14. För att personalen skall kunna agera rätt i händelse av en brand måste de ha utbildning.  För att 

svara ja på frågan skall det finnas utbildningsplaner och dessa skall finnas dokumenterade. 
 
4.16.          Är Ex. utrymningsvägar gemensamma, täcker brandlarm eller sprinkler över flera                   
                  verksamheter. 
 
4.17.          För att svara ja på denna fråga skall samverkan/ansvarsområde vara dokumenterade 

 
 


