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Statens räddningsverks föreskrifter om brandsynefrister;
beslutade den 29 januari 1993.
Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av
18 § räddningstjänstförordningen (1986:1107)1.
Inledande bestämmelser
1 § Föreskrifter inom vilka objekt regelbunden brandsyn
skall förrättas finns i 16 § räddningstjänstförordningen
(1986:1107).
2 § Regelbunden brandsyn skall förrättas med den längsta
tid (frist) mellan varje brandsyn som anges i dessa före
skrifter.
Enligt 18 § räddningstjänstförordningen får kommunen
meddela föreskrifter om kortare frister.

Industrianläggningar
3 § Frister om två år skall gälla för industrianläggningar
där fler än 200 personer normalt är sysselsatta samtidigt
inom någon byggnad inom anläggningen.
4 § Frister om fyra år skall gälla för andra industrianlägg
ningar än sådana som avses i 3 §.

1 Förordningen senast ändrad 1992:1753

Upplag
5 § Frister om fyra år skall gälla för upplag.

Flygplatser
6 § Frister om fyra år skall gälla för militära flygplatser.
Frister för andra flygplatser skall bestämmas med hänsyn
till antalet passagerare per år enligt följande.
Antal passagerare Frist
> 800 000
< 800 000

två år
fyra år

Hamnar
7 § Frister om två år skall gälla för
1. hamnar där lossning och lastning av brandfarliga varor
förekommer.
2. småbåtshamnar med gästhamn om det totala antalet
båtplatser överstiger 200 samt
3. småbåtshamnar med bunkringsanläggning för driv
medel.
8 § Frister om fyra år skall gälla för andra hamnar än
sådana som avses i 7 §.

Hotell och pensionat
9 § Frister för hotell och pensionat skall bestämmas med
hänsyn endera till antalet gäster de är avsedda för eller till
antalet gästrum. Det kriterium som ger den kortaste fris
ten enligt följande uppställning skall gälla.
Antalet gäster

Gästrum

Frist

> 100
50-100
< 50

> 50
25-50
< 25

ett år
två år
fyra år

Barnstugor
10 § Frister om fyra år skall gälla för barnstugor.

Skolor
11 § Frister om två år skall gälla för skolor som är ut
förda i fler än ett våningsplan samt för skolor där praktisk
utbildning för industri och hantverk förekommer.
12 § Frister om fyra år skall gälla för andra skolor än de
som avses i 11 §.

Elevhem och förläggningar
13 § Frister för elevhem och förläggningar skall bestäm
mas med hänsyn endera till antalet personer de är avsedda
för eller till antalet förläggningsrum. Det kriterium som
ger den kortaste fristen enligt följande uppställning skall
gälla.
Antal
personer

Förlägg
ningsrum

Frist

> 100
50-100
< 50

> 50
25-50
< 25

ett år
två år
fyra år

Sjukhus och andra vårdanläggningar
14 § Frister om två år skall gälla för sådana vårdanlägg
ningar som
1. är utförda i fler än ett våningsplan, eller
2. är utförda i ett våningsplan och har fler än 75 vård
platser.
15 § Frister om fyra år ska gälla för andra vårdanlägg
ningar än sådana som avses i 14 §.
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Alternativa boendeformer
16 § Frister om fyra år skall gälla för bostäder och andra
byggnader, byggda särskilt för flera äldre eller handi
kappade med hjälpbehov.

Varuhus
17 § Frister om ett år skall gälla för
1. varuhus som är inrättade i fler än ett våningsplan och
som har en nettoarea om 800 m2 eller större,
2. andra varuhus som har en nettoarea om 2000 m2 eller
större.
18 § Frister om två år skall gälla för
1. varuhus som har en nettoarea understigande 800 m2
om lokalerna är belägna i fler än ett våningsplan,
2. varuhus som har en nettoarea större än 800 m2 men
mindre än 2000 mz om lokalerna uteslutande är belägna i
ett våningsplan.
19 § Frister om sex år skall gälla för andra varuhus än
sådana som avses i 17 och 18 §§.

Restauranger
20 § Frister för restauranger skall bestämmas med ledning
av det högsta antalet personer som med hänsyn till
restauranglokalens storlek och utrymningsvägarnas kapaci
tet är tillåtet inom lokalerna enligt följande.
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Antal personer

Frist

> 300
150-300
< 150

ett år
två år
fyra år

Teatrar och biografer
21 § Frister för teatrar och biografer skall bestämmas
med ledning av det högsta antal personer som med hänsyn
till lokalernas storlek och utrymningsvägarnas kapacitet är
tillåtet inom lokalerna enligt följande.
Antal personer
> 600
150-600
< 150

Frist
ett år
två år
fyra år

Kyrkor
22 § Frister om fyra år skall gälla för kyrkor och mot
svarande lokaler och byggnader.

Andra samlingslokaler
23 § Frister för andra samlingslokaler än sådana som
avses i 17-22 §§ skall bestämmas med ledning av det
högsta antal personer som med hänsyn till lokalernas
storlek och utrymningsvägarnas kapacitet är tillåtet inom
lokalerna enligt följande.
Antal personer

Frist

> 300
150-300
< 150

ett år
två år
fyra år

Fartyg som stadigvarande ligger förtöjda
24 § För fartyg som stadigvarande ligger förtöjda vid kaj
eller strand och som används för hotell-, restaurang,
teater- eller nöjesverksamhet skall frister bestämmas med
tillämpning av någon av föreskrifterna i 9§, 20-21 §§
eller 23 §.

Campingplatser, fritidsanläggningar utomhus och
andra anläggningar som utnyttjas av många männi
skor
25 § Frister om två år skall gälla
1. campingplatser, avsedda för fler än 100 campingen
heter,
2. fritidsanläggningar, avsedda för fler än 300 personer
där hela eller del av verksamheten bedrivs under tak och
där det till verksamheten hör ett flertal byggnader eller
liknande,
3. andra anläggningar om de är avsedda att samtidigt
utnyttjas av fler än 300 personer.
26 § I andra fall än de som föreskrivs i 25 § skall frister
om fyra år gälla för campingplatser, fritidsanläggningar
utomhus och andra anläggningar som utnyttjas av många
människor.

Särskilt brandfarliga byggnader och anläggningar
27 § Frister om ett år skall gälla för särskilt brandfarliga
byggnader och anläggningar om
1. mycket stor risk finns för brandspridning till nära
liggande byggnader eller anläggningar, eller
2. stor risk finns för personskador vid brand.
28 § Frister om två år skall gälla för andra särskilt brand
farliga byggnader eller anläggningar än de som avses i
27 §.

Övrigt
29 § Om synnerliga skäl föreligger kan Räddningsverket
förlänga fristen efter ansökan av en sådan nämnd som
avses i 10 § räddningstjänstlagen (1986:1102).
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Denna författning träder i kraft den 1 april 1993, då
Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1988:10) om
brandsynefrister skall upphöra att gälla.
Bestämmandet av det första brandsynetillfället efter ikraft
trädandet av dessa föreskrifter skall ske med utgående
från den senaste brandsynen före ikraftträdandet. I fråga
om objekt som avses i 16 § och 22 § får det första brand
synetillfället bestämmas som om brandsyn förrättats någon
gång under åren 1989 - 1992.

Statens räddningsverk

LENNART MYHLBACK

Lars Ekberg
(Befolkningsskyddsavdelningen)

Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 1993

7

