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Statens räddningsverks föreskrifter om
erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Räddningstjänst och förebyggande åtgärder
enligt lagen om skydd mot olyckor

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande
lagstiftningsområden:
Allvarliga kemikalieolyckor
Brandfarliga och explosiva varor
Civilt försvar
Ordning och säkerhet
Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor
Teknisk kontroll
Transport av farligt gods
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beslutade den 24 augusti 2007.

Statens räddningsverk föreskriver1 följande med stöd av 3 kap. 12 §
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.
Inledande bestämmelser

H

1 § Bestämmelser om behörighet för att utföra brandskyddskontroll enligt
3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor finns i 3 kap. 10 §
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och 14 § Statens
räddningsverks föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) om rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll.
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De krav som ställs för behörighet enligt de bestämmelser som avses i första
stycket motsvarar den kvalifikationsnivå som beskrivs i artikel 11 c) i) i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september
2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer2.
2 § Denna författning innehåller bestämmelser om de villkor som en
medborgare i ett EES-land skall uppfylla för att få behörighet att utföra
brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor.
För en medborgare som befinner sig i Sverige för att temporärt och tillfälligt
utföra brandskyddskontroll gäller enligt 3 kap. 11 a § förordningen (2003:789)
om skydd mot olyckor särskilda bestämmelser.
Definitioner
3 § I denna författning används följande begrepp med nedan angiven
betydelse.
1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex 32005L0036).
2
EUT L 255, 30.9.2005, s. 31 (Celex 32005L0036).
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EES-land

Ett land som är part i avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).
Vad som sägs om EES-land skall även gälla Schweiz.

Reglerad befattning

En befattning som endast får innehas av den som, i
enlighet med ett EES-lands gällande ordning, uppfyller
vissa villkor. Sådana villkor kan t.ex. avse utbildning,
examen eller yrkesutövning.

Villkor för behörighet

]

4 § En sökande skall få behörighet att utföra brandskyddskontroll enligt
3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor om villkoren i någon av
nedanstående punkter är uppfyllda.
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1. Sökanden har med godkänt resultat avslutat den eftergymnasiala
utbildning eller gymnasiala utbildning med teknisk eller yrkesmässig
inriktning, som i ett annat EES-land krävs för att få inneha
motsvarande befattning. Om detta land även kräver annan utbildning,
provtjänstgöring eller yrkesutövning skall också denna ha slutförts.
2. Sökanden har, i ett EES-land där motsvarande befattning inte är
reglerad, med godkänt resultat avslutat en utbildning som är särskilt
utformad för befattningen. Utbildningen skall omfatta en eller flera
kurser som, i förekommande fall, har kompletterats med annan
utbildning, provtjänstgöring eller yrkesutövning. Utformningen skall
vara reglerad i författning eller godkänd av en behörig myndighet.
3. Sökanden har innehaft motsvarande befattning på heltid i två år under
de senaste tio åren i ett EES-land där befattningen inte är reglerad.
Dessutom har sökanden med godkänt resultat avslutat en
eftergymnasial utbildning eller en gymnasial utbildning med teknisk
eller yrkesmässig inriktning. Där så krävs, skall även annan
utbildning, provtjänstgöring eller yrkesutövning ha slutförts.
Utbildningen skall ha förberett sökanden för befattningen.

Kompensationsåtgärder
5 § Beslut om behörighet får, i något av nedanstående fall, förenas med
villkor om en anpassningstid om högst tre år eller ett lämplighetsprov.
1. Omfattningen av den utbildning som sökanden åberopar är minst ett
år kortare än den utbildning som krävs i Sverige.
2. De teoretiska eller praktiska ämnen som omfattas av den utbildning
som sökanden har genomgått avviker väsentligt från de ämnen som
omfattas av den utbildning som krävs i Sverige.
3. Brandskyddskontrollen enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor omfattar en eller flera arbetsuppgifter som inte ingår i
motsvarande befattning i det EES-land som sökanden åberopar
utbildning från och det finns en motsvarande skillnad mellan vilka
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moment som ingår i den utbildning som krävs i Sverige respektive i
den utbildning som sökanden genomgått.
I de fall som anges i första stycket 2 och 3 får villkor inte uppställas om
sökanden i sin yrkesutövning har tillägnat sig motsvarande kunskaper.
6§

Sökanden har rätt att välja mellan anpassningstid och lämplighetsprov.

7 § Anpassningstiden skall omfatta yrkesutövning under en behörig
yrkesutövares ansvar, samt den utbildning som Räddningsverket i varje
enskilt fall bestämmer.
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Lämplighetsprovet skall omfatta ämnen som, vid en jämförelse mellan den
utbildning som krävs i Sverige och den utbildning som sökanden genomgått,
saknas i sökandens utbildning. Provet får omfatta både teoretisk kunskap
och praktiska färdigheter.
Räddningsverket fastställer, i form av utbildnings- och kursplaner, de
ämnesområden som omfattas av den utbildning som krävs i Sverige.
8§

Räddningsverket bedömer om sökanden uppfyllt villkor som avses i 5 §.

Ansökans innehåll

Sökanden skall tillsammans med ansökan till Räddningsverket ge in
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1. examens- eller utbildningsbevis,
2. bevis som styrker provtjänstgöring eller yrkesutövning, samt
3. identitetshandling som visar medborgarskap.
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Examens- och utbildningsbevis skall vara utfärdade av en behörig
myndighet i EES-landet. Samtliga handlingar skall ges in på originalspråk,
samt vara översatta till svenska av auktoriserad översättare. I de fall kopior
ges in skall dessa vara bestyrkta.
Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2007, då verkets föreskrifter
(2004:13) om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.
skall upphöra att gälla.
Statens räddningsverk
IVAR RÖNNBÄCK

Lisa Svensson
(Rättssekretariatet)
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