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Statens räddningsverks allmänna råd och
kommentarer om brandskyddskontroll

Räddningstjänst och förebyggande åtgärder
enligt lagen om skydd mot olyckor

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande
lagstiftningsområden:
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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 13 februari 2004.
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Statens räddningsverks allmänna råd och
kommentarer om brandskyddskontroll;

Följande allmänna råd och kommentarer ansluter till de regler som gäller för
brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) och förordningen (2003:789)
om skydd mot olyckor samt enligt Statens räddningsverks föreskrifter
(SRVFS 2003:11) om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
Termer och begrepp som används i lagen eller förordningen om skydd mot
olyckor samt i Statens räddningsverks föreskrifter om rengöring (sotning)
och brandskyddskontroll har samma betydelse i dessa råd och kommentarer.
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Räddningsverkets meddelande 1996:3 med allmänna råd och kommentarer
om sotning och kontroll enligt 17 § räddningstjänstlagen ( 1986:1102)
upphör att gälla.
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Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte
tvingande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i en författning
(lag, förordning eller myndighetsföreskrifter) och att ge generella
rekommendationer om deras tillämpning.
Allmänna råd är markerade med grå bakgrund.
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Statens räddningsverk

ELISABETH SÖDERBERG
Ulf Lindén
(Enheten för bebyggelse och miljö)
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Den brandskyddskontroll som skall utföras enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd
mot olyckor syftar till att upptäcka fel och brister i anläggningen för att
förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand.
Kontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och
egenskaper från brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att
anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen
togs i bruk.

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Enligt 2 kap. 2 §
lagen om skydd mot olyckor skall också ägare eller nyttjanderättshavare till
byggnader och andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att
förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
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Som en följd av den enskildes ansvar för brandsäkerheten bör ägare eller
nyttjanderättsinnehavare av byggnader eller andra anläggningar anmäla
sådana förändringar som kan föranleda ändring av kontrollfristen för en
anläggning. Anmälan bör göras direkt till den som utför kontrollen för
kommunens räkning. Som exempel på en sådan åtgärd som bör föranleda
anmälan kan nämnas byte av bränsleslag.
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För att kommunen skall kunna utforma och följa upp kontrollverksamheten
bör kommunen, eller den som utför kontrollen åt kommunen, ha uppgifter
om de byggnader och andra anläggningar i kommunen där brandskyddskontroll skall göras. För varje byggnad eller annan anläggning bör det
framgå hur ofta kontroll skall utföras, genomförda kontroller samt de
förelägganden eller förbud som meddelats.
Till Statens räddningsverks föreskrifter om brandskyddskontroll
Till 4 §
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Kontrollen bör inte göras tidigare än två månader innan den dag då fristen
löper ut.
När en ny anläggning tagits i drift kan den första kontrollen, av
planeringsmässiga skäl, behöva göras tidigare än två månader innan den dag
då fristen löper ut.
Till 5 §

Med eldning i mycket begränsad omfattning bör förstås att eldning sker vid
enstaka tillfällen per år.
Till 7-8 §§
Eldstäder som används för så kallad trivseleldning, d.v.s. eldning i korta
eldningscykler någon gång per vecka, bör inte anses utgöra den primära

2

Allmänna råd

SRVFS
2004:6
källan för matlagning eller uppvärmning.
Till 10 §
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Kontrollen omfattar anläggningen i dess helhet och särskild uppmärksamhet
bör i förekommande fall ägnas åt följande.
Sotbildning och beläggningar
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Kontroll bör ske av sotbildning och beläggningars omfattning och
egenskaper från brandskyddssynpunkt.

Kontrollen bör omfatta tillförseln av förbränningsluft till eldstadens
förbränningskammare.
Skador eller förändringar av det tekniska utförandet

Kontroll bör ske med avseende på skador eller förändringar som kan
medföra brandfara till följd av
korrosion,
temperaturförhållanden,
slitage eller
klimatpåverkan.
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Kontrollen bör omfatta tak med de tillträdes- och skyddsanordningar som
krävs för att utföra sotning och brandskyddskontroll.
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Kontrollen bör omfatta pannrummets brandtekniska utförande.
Kontroll bör ske av funktionen hos anordningar för skydd mot tillbakabrand
vid automatiska eldningsapparater för eldning med fasta bränslen.
Kontroll bör ske av funktionen hos anordningar för flamövervakning vid
automatiska eldningsapparater för eldning med flytande bränslen.
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Temperaturförhållanden

Kontroll bör ske av att nödvändigt avstånd till brännbart material upprätthålls.
Kontroll bör göras av att anläggningen är lämpad för sitt ändamål med
hänsyn till de temperaturförhållanden som förekommer under drift. Vid
misstanke om felaktighet som inte kan konstateras på annat sätt än genom
temperaturmätning bör sådan mätning ingå i kontrollen.
Tryckförhållanden och täthet
Anläggningen bör kontrolleras så att nödvändiga tryckförhållanden föreligger
under drift. Vid misstanke om felaktighet som inte kan konstateras på annat
sätt än genom tryckmätning, bör sådan mätning ingå i kontrollen.
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Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt tryckförhållanden i bland annat
förbränningskammare, förekommande dragavbrott och anslutningar.
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Anläggningen bör kontrolleras så att dess täthet är sådan att brandfara inte
föreligger. Kontroll av tätheten bör i första hand ske okulärt. Vid misstanke
om otäthet och detta inte kan konstateras okulärt bör tätheten kontrolleras
genom röktrycksprovning eller läckagemätning.

Drift- och skötsel
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Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt anläggningar där det under normala
driftförhållanden föreligger övertryck i förhållande till omgivande
utrymmen.

Kontrollen bör omfatta rutinerna för anläggningens drift och skötsel.
I de fall anläggningen, efter medgivande av kommunen, sotas av ägaren
eller annan som denne anlitat, bör det kontrolleras att sotning utförts.
Till 11 §
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Dokumentationen bör ha en sådan utformning att statistisk analys av
resultatet från kontrollen underlättas.
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