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Ansvar för brandskydd och säkerhet i lokaler vid tillfälliga 
arrangemang. 

Ansvaret för brandskyddet av lokaler ligger enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778 2 
kap 2§) både på fastighetsägaren och på den som bedriver verksamhet där, t ex den som 
arrangerar en föreläsning eller undervisning. Fastighetsägaren har det övergripande ansvaret 
att se till att byggnadens allmänna skydd mot brand följer lagkraven. Hyresgästen och/eller 
brukaren av en lokal är vid varje givet tillfälle den som lagmässigt betraktas som innehavare 
av den tillfälliga nyttjanderätten och som sådan, ska informera sig om hur brandskydds och -
utrymningssäkerheten fungerar i aktuell lokal och se till att verksamheten bedrivs på ett säkert 
sätt. En god brandsäkerhet förutsätter att alla parter förstår det ansvar man innehar som 
fastighetsägare, hyresgäst eller tillfällig brukare av lokalen.  

Information till TA-personal 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommendation är att det till varje 
lokal som hyrs ut för tillfälliga arrangemang, finns någon form av brandskyddsinformation 
och checklista till hyresgästen så denne kan kontrollera lokaler och kommunicera viktig 
säkerhetsinformation till deltagare eller ansvarig för bruket av lokalen vid varje aktuellt 
tillfälle. 

Det är lämpligt att det i samband med uthyrningen förs en dialog mellan dig som hyr ut och 
hyresgästen om hur brandskyddet är tänkt att fungera i lokalen; utrymningsvägar, eventuella 
larm med mera. I vissa fall kan det även vara lämpligt att tillsammans gå igenom lokalen/erna 
innan de tas i bruk för arrangemanget. Observera att rök försvårar en utrymningssituation och 
att inomhusfyrverkerier eller levande ljus är en brandrisk, kan dessa orsaka onödiga 
aktiveringar av utrymningslarm och leda till onödiga utryckningar från räddningstjänsten som 
alltid debiteras hyresgästen.  

Kontrollera lokalerna innan de hyrs ut 

Detta är en checklista på vad TA-personal ska ha kännedom om när man hyr ut lokaler. I 
checklistan nämns nödbelysning. Med det menas belysning i utrymningsvägarna som lyser 
även vid strömavbrott och som säkerställer att man ser tillräckligt bra för att utrymma.  

Checklista – Att kontrollera innan lokalen hyrs ut 

Se till att; 

● det finns möjlighet att larma 112, 
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● utrymningsvägarna är fria från möbler, bråte, skräp eller dylikt och är framkomliga i hela 
 sin bredd. Det ska alltid finnas minst två vägar ut och som inte är beroende av varandra, 

● alla dörrar i utrymningsvägarna kan öppnas utan nycklar eller särskilda verktyg 

● utrymningsvägarna är markerade med utrymningsskyltar som lyser och syns tydligt, 

● stängningsanordningar på självstängande branddörrar fungerar och att dörrarna 
 exempelvis inte är uppställda med kilar, 

● fungerande släckutrustning finns placerad på lämplig samt markerad plats, 

● skylt som anger max antal tillåtna personer i lokalen finns på en väl synlig plats i lokalen, 

● hyresgästen har fått information om brandskyddet i lokalen och om hur många som får 
vistas där, 

● eventuell nödbelysning fungerar, 

● eventuellt utrymningslarm fungerar. 


