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1 Inledning 

Vid ansökan gällande serveringstillstånd är räddningstjänsten remissinstans till ansvarig myndighet. Det 

innebär att räddningstjänsten bedömer om lokalerna är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt samt det 

maximala personantalet. 

Detta är en vägledning gällande de underlag som räddningstjänsten behöver för denna bedömning. Om 

underlaget är otillräckligt kan räddningstjänsten inte yttra sig och tillståndsansökan riskerar att avslås.  

2 Ansvar 

Enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) ställs krav på ägare eller nyttjanderättshavare att i skälig 

omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka 

och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa 

skador till följd av brand. 

Vidare ställer alkohollagen (2010:1622) krav på att lokaler som används för servering till allmänheten 

eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara 

lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt.  

Ovanstående innebär att ansvaret för brandsäkerheten i serveringslokalen vilar på verksamhetsutövare 

eller fastighetsägare. 

3 Ansökan 

Det är tillståndsmyndigheten som efterfrågar en bedömning från räddningstjänsten. Bedömningen görs 

med inskickat underlag som grund. Vid behov gör räddningstjänsten även platsbesök i form av en tillsyn 

enligt lag om skydd mot olyckor. En sådan tillsyn debiteras fastighetsägaren eller verksamheten och 

görs i syfte att säkerställa ett skäligt brandskydd.  

Efter bedömning skickas ett yttrande till tillståndsmyndigheten som de tar med i sin bedömning. Skulle 

det vara så att enklare åtgärder gällande brandskyddet krävs för att lokalerna ska vara lämpliga för 

servering för önskat antal personer lämnar räddningstjänsten sitt yttrande först när dessa åtgärder är 

vidtagna. Krävs det omfattande åtgärder kommer räddningstjänsten lämna yttrande om att lokalerna inte 

är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt. 

4 Dokumentation 

Nedan listas den dokumentation som räddningstjänsten behöver för att kunna lämna yttrande. 
 

1. Fastighetsbeteckning. Här anges i vilken fastighet servering ska ske. 

2. Aktuella ritningar över lokalen/lokalerna. Ritningen ska vara skalenlig och visa hur lokalerna 

är möblerade samt var eventuellt stekbord och fritös är placerade. Det ska även framgå vilka 

övriga verksamheter som finns i lokalerna. Det är viktigt att ritningarna är aktuella och visar 

utformningen idag. Det ska även framgå på vilket våningsplan verksamheten finns. 
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3. Personantal. Här ska framgå för hur många gäster tillståndet söks. Om lokalerna har något 

angivet maximalt personantal idag ska detta också anges. 

4. Utrymningsvägar. Dessa ska finnas med på ritningarna i punkt ett. Om någon väg inte mynnar 

ut i det fria utan går via någon annan typ av verksamhet ska detta framgå och kan även förtydligas 

med foton. 

5. Dörrar och beslag. Det ska framgå hur breda dörrar i utrymningsvägarna är, i vilken riktning de 

öppnas samt vilka beslag (handtag och låsning) de har. Förtydligande kan göras med foton. 

Markera även vilken dörr som utgör huvudentré. 

6. Vägledande markering. Det ska framgå vilken vägledande markering som finns (efterlysande, 

genomlysande eller belyst). Det ska även framgå var dessa markeringar är placerade. 

7. Brandtekniska installationer. Här ska det framgå om lokalerna är utrustade med brand- och 

utrymningslarm, brandvarnare eller sprinkler. 

8. Brandtekniska avskiljningar. Brandcellsgränser ska redovisas på ritning både inom 

verksamheten och mot andra verksamheter samt utrymningsvägar. 

9. Ytskikt. Här beskrivs material på väggar och i tak. 

10. Släckutrustning. Här ska framgå var brandsläckare, inomhusbrandposter och brandfilt finns. 

Handbrandsläckare ska även anges vilken typ av släckare det är, till exempel pulver, skum eller 

kolsyra. 

11. Gasol. I de fall gasol hanteras i tillståndspliktig mängd i lokalerna (2 liter inomhus och 60 liter 

utomhus) ska tillståndsbevis skickas med alternativt sökas. 

Om byggnaden har uppförts eller ändrats med krav på bygglov eller bygganmälan efter 1 januari 1994 

finns krav på att det ska finnas en brandskyddsdokumentation. I de fall en sådan finns ska den skickas 

in tillsammans med ansökan. Brandskyddsdokumentationen kan fås av fastighetsägaren. I 

brandskyddsdokumentationen finns information om bland annat utrymningsvägar, ytskikt och 

brandtekniska avskiljningar. 

Om serveringstillstånd söks för lokaler som omfattas av pågående byggärende skickas 

brandskyddsbeskrivningen till räddningstjänsten. Yttrandet baseras sedan på denna beskrivning och en 

förutsättning är därför att denna beskrivning följs vid byggnation. 

5 Exempel på ansökan 

Nedan ses två exempel på hur en ansökan kan se ut. Båda exemplen kan med fördel kompletteras med 

bilder från verksamheten. 

5.1 Exempel 1 

1. Fastighetsbeteckning: BYGGET 1 

2. Aktuella ritningar bifogas i ansökan. 

3. Tillstånd söks för totalt 150 personer. Aktuellt maximalt personantal är idag okänt. 

4. Utrymningsvägar framgår på ritning. Samtliga leder direkt ut på gatan utanför och lokalerna är 

belägna i markplan. 

5. Dörrar och beslag framgår på ritning. 

6. Vägledande markering framgår på ritning. Nödbelysning finns ej. 

7. Brandvarnare finns placerade i restaurangdel samt på toalett. 

8.  Brandcellsgränser har markerats med röd linje på ritning. Trapphuset leder till lägenheter på plan 2 

och 3 i huset. 
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9. Ytskikt består av gips inom hela verksamheten, både på väggar och tak. 

10. Brandsläckare finns utplacerade på ritningen. 

11. Tillstånd för hantering av gasol har sökts hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Inga ändringar som omfattat bygglov har skett sedan 1994 och brandskyddsdokumentation saknas 

därför. 
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5.2 Exempel 2 

 


