
Frågor och svar om skriftlig redogörelse för brandskyddet 
 

Vad händer om man inte lämnar in redogörelsen? 

Räddningstjänsten som har tillsynsansvar kan förelägga ägaren att lämna in redogörelsen, 
föreläggandet kan kopplas till ett vite.  
 
Kan ägaren friskriva sig från ansvaret för den skriftliga redogörelsen genom avtal? 

Nej, det är ägaren som ansvarar gentemot tillsynsmyndigheten. Däremot kan ägaren t ex träffa 
avtal med hyresgäst eller förvaltare om att denne ska hjälpa ägaren med detta. 
 

Kan räddningstjänsten lämna dispens från kravet att lämna skriftlig redogörelse? 

Nej, lagen ger inte något sådant utrymme. Lagen ställer krav på ägaren att lämna in redogörelse, 
inte att lämna tillträde för räddningstjänsten att hämta uppgifter i ägarens system. hämta. Efter 
särskild utredning kan det finnas möjlighet att räddningstjänsten kan ta emot begärda uppgifter 
från annat datasystem. 
 
Kan man skicka in dokumentationen för det systematiska brandskyddsarbetet som 
skriftlig redogörelse? 

Uppgifterna skall redovisas på det sätt som framgår av bilagan i SRVFS 2004:4. De uppgifter 
som finns i bilagan till det allmänna rådet skall tydligt framgå och enkelt kunna hittas i det 
inskickade materialet.  
 
Hur ofta ska redogörelsen lämnas in? 

Enligt lagen skulle den skriftliga redogörelsen vara inlämnad senast 1 januari, 2005.  
När det sker nya omständigheter i brandskyddsarbetet som påverkar svaren i en inlämnad 
redogörelse skall det lämnas en ny redogörelse till räddningstjänsten.  
 
Sådana omständigheter kan exempelvis vara ägarbyte, ändrad verksamhet eller organisatoriska 
förändringar som påverkar brandskyddsarbetet. Andra sådana omständigheter kan vara 
ombyggnad eller förändringar i byggnaden som påverkar brandskyddet.  
Användarnamn och login till webbservern för redogörelser kan begäras hos räddningstjänsten, 
lättast på telefon, 031 335 26 00. 
 

Någon fristsättning är för närvarande inte fastställd av Räddningstjänsten Storgöteborg. 
Information kommer att lämnas i god tid vid revidering av redogörelserna 
 
Kan räddningstjänsten göra tillsyn på andra objekt än de som ska lämna in 
skriftlig redogörelse? 

Ja, räddningstjänsten kan göra tillsyn överallt oavsett om ett objekt omfattas av krav på 
redogörelse eller inte. 
 
 
 
 



Vård, omsorg, kriminalvård, med mera 
 
Vårdcentraler och tandläkarmottagningar, omfattas de? 

Grundtanken är att det är inrättningar som har en mer konstant situation med hjälpbehövande 
personer som ska omfattas av kravet på redogörelse. En vanlig vårdcentral eller 
tandläkarmottagning är därmed inte vanligtvis omfattade.  
En verksamhet som är särskilt inriktad på funktionshindrade personer och har en mer "konstant" 
situation med fler än tre hjälpbehövande skall upprätta en skriftlig redogörelse. 
 

Omfattas gruppboenden, äldreboenden, seniorboenden m.m.? 

Oavsett vad en boendeform kallas måste man titta vilka lagstiftningar som eventuellt styr 
verksamheten (hälso och sjukvårdslagen 1982:763 eller socialtjänstlagen 2001:453) 
 
Omfattas vanliga hyreshus där några lägenheter bebos av personer med 
hjälpbehov vid brand? 

Nej, vanliga bostäder omfattas inte. Skulle delar av huset användas som exempelvis 
gruppboende eller vårdinrättning kan byggnaden omfattas av kravet. 
 
Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg 
Omfattas småbarn av begreppet funktionshindrade? 
Nej, friska småbarn omfattas inte av detta. Med funktionshinder avses någon form av psykiskt 
eller fysiskt handikapp. 
Ska redogörelse lämnas för universitet och högskolor? 

Nej, däremot kan delar av sådana byggnader omfattas av kravet på redogörelse, exempelvis om 
de innehåller samlingslokaler eller restauranger som omfattas av kriterierna i föreskriften. 
 

Hotell och andra tillfälliga boenden 
Vem bedömer vad som räknas som hotellverksamhet? 

Det är polisen som enligt lagen om hotell- och pensionatsrörelse avgör om något är att betrakta 
som hotellverksamhet eller inte.  
 
Räknas tillfällig övernattning i t ex skolor och gymnastiksalar som 
hotellverksamhet? 

Nej, men det ställer krav på tekniska installationer och ett gott systematiskt brandskyddsarbete. 
 
 

 

 

 

 
 
 



Samlingslokaler med mera 
Vad innebär uttrycket, samlingslokal som används av och inte avsedd för. 

Det finns ingen redogörelseplikt för lokaler med stora ytor men som aldrig används av fler än 
150 personer samtidigt 
 
Skall redogörelse upprättas för samlingslokal som bara används för mer än 150 
personer enstaka gånger per år? 

Ja. 
 
Vad gäller för affärsgallerior? 

I affärsgallerior är normalt de enskilda butikerna inte egna brandceller och personantalet får 
därför beräknas inom de respektive brandcellerna.  
En avvägning får göras om en sammanfattande redogörelse för hela byggnaden ska upprättas, 
eller om de mest väsentliga verksamheterna i byggnaden redovisas i varsin del 2, medan övriga 
mindre verksamheter sammanfattas.  
Detta får bedömas från fall till fall, i dialog med räddningstjänsten.  
 
Omfattas ett mindre butik med LBE-tillstånd? 

Nej. Hade det varit en industriverksamhet eller ett större varuhus som används för fler än 150 
personer så hade det omfattats. 

 
Industrier 
Hur beräknas yta och antal sysselsatta? 

En byggnad eller anläggning i vilken industriverksamhet (exklusive kontor) upptar en större yta 
än 2500 m2 eller har mer än 20 personer sysselsatta (i produktionen) samtidigt, omfattas av 
kravet på redogörelse. Det är själva byggnaden/anläggningen som är gränssättande. 
Ett industrihotell i form av en stor byggnad med flera nyttjare som driver verksamhet i olika 
brandceller omfattas alltså av kravet på redogörelse om ytan överstiger 2500 m2. 
Som anläggning kan även räknas flera sammanbundna byggnader eller flera mindre byggnader, 
vilka direkt påverkar varandras brandskydd.  
 
Bensinstationer, vad gäller för dem? 

En sådan byggnad omfattas först om lokalerna faller in under samlingslokalsbegreppet, dvs. om 
den används av fler än 150 personer samtidigt.  
För verkstad i samband med bensinstation gäller kraven för industri. 
 
 
 
 


