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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, arrangemang 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.  

Hyresgästens ansvar gällande brandskyddet 

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. 

Hyresgästen ska kontrollera hur brandskyddet är tänkt att fungera i lokalen; utrymningsvägar, 
eventuella larm med mera. I vissa fall kan det även vara lämpligt att den som hyr lokalen 
tillsammans går 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.  

Det är både fastighetsägarens samt den tillfällige hyresgästen som enligt Lagen om skydd mot 
olyckor (2003:778) är ansvariga för kontrollen av brandskydd och -säkerhet. Fastighetsägaren 
har det övergripande ansvaret att se till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt. Den 
som använder lokalerna är den som ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt, till 
exempel genom att utrymningsvägar inte blockeras. Den som nyttjar en lokal som kursledare, 
föreläsare eller dylikt är den som under verksamhetens fortgång är den tillfälligt ansvarige för 
dem som vistas i lokalen. Vid en eventuell brand ska den ansvarige se till att alla i lokalen 
hjälps ut till återsamlingsplatsen. 

Innan ditt arrangemang startar är det lämpligt att tillsammans med en representant för 
uthyraren gå igenom den lokal/-er du tänker hyra. Ta reda på hur många personer som 
samtidigt maximalt får vistas i lokalen, var utrymningsdörrar finns, var släckutrustning finns 
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och hur den fungerar, hur utrymningen är tänkt att gå till, hur eventuella larm fungerar och så 
vidare.  

En vanlig brandorsak är anlagd brand. Vissa typer av arrangemang kan dra till sig objudna 
gäster eller personer som vill störa arrangemanget, vilket också kan vara viktigt att tänka på 
när man hyr en lokal.  

Checklista för brandskyddet 

Se till att; 

● inte ta in fler gäster än vad lokalen/erna är godkända för, utse personer som räknar antalet, 

● utrymningsvägar är markerade och upplåsta, 

● utrymningsvägarna inte blockeras med bord, stolar, kläder med mera, 

● informera dina gäster om var utrymningsvägarna finns, 

● ta reda på var släckutrustning finns och att ni kan hantera den, 

● placera ljus och marschaller på säker plats, 

● eventuella tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier med mera är sökta. 

Innan lokalen lämnas – se till att; 

● levande ljus och marschaller är släckta, 

● diskmaskiner, kaffekokare och dylikt är avstängda, 

● dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade, 

● lämna inte sopsäckar eller annat brännbart material nära husfasaden. 

 

Om det börjar brinna 

● Utrym lokalen omedelbart 

 Uppsamlingsplats är ____________________________________  

● Larma SOS på telefonnummer 112 

 Ni befinner er på adress _________________________________  

● Om det går – försök att släcka – men ta inga onödiga risker. 

 

 


