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Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete 

Enheten för brandskydd och brandfarlig vara 

Per Karlsson 

010-2405410 
per.karlsson@msb.se 

  

Länsstyrelserna 

 
 

  

Information om brandskydd i akuta 
korttidsboenden för flyktingar 

Det är plan- och bygglagen och Boverkets byggregler som ställer krav avseende 

en byggnads brandskydd när den uppförs eller vid ändrad användning. MSB 

eller den kommunala räddningstjänsten har inte något mandat att meddela 

avsteg från dessa regelverk. Inte heller Boverket kan ge undantag i enskilda fall.  

När en byggnad börjar användas omfattas den av kravet på brandskydd i lagen 

om skydd mot olyckor, LSO. MSB kan mot den bakgrunden informera om 

följande. Enligt LSO 2 kap. 2 § ska en byggnad, förenklat utryckt, ha ett 

brandskydd i skälig omfattning. Skyddsnivån ska normalt motsvara de krav 

som fanns i Boverkets byggregler när byggnaden uppfördes eller fick ändrad 

användning.  

I akuta situationer där människor behöver få tak över huvudet under en kortare 

tid anser MSB att det är möjligt att uppfatta kravet på skäligt brandskydd i LSO 

så att de krav som normalt gäller kan kompenseras med alternativa lösningar. 

Exakt vilka brandskyddsåtgärder som är tillräckliga måste bedömas i det 

enskilda fallet, så att hänsyn tas till den aktuella byggnaden och andra risker 

som bör beaktas. Vid utformningen av brandskyddet måste alltid särskild vikt 

läggas vid möjligheten till tidig varning vid brand och vid möjligheten att 

utrymma boendet om en brand uppstår.  

Är anordningarna för tidig upptäckt och varning i händelse av brand 

bristfälliga skulle detta kunna kompenseras med personal (t.ex. väktare eller 

migrationsverkets egen personal) som omgående kan upptäcka brand, varna, 

larma och leda utrymningen vid en brand. De som bor i byggnaden bör givetvis 

också få information om brandskyddet som är anpassad till den särskilda 

situationen. Många kommuner brukar ha rutiner kring hur tillfälliga boenden 

ska bedömas och hanteras vid större idrottsarrangemang för ungdomar och 

dessa bör kunna tjäna som förebild vid akuta flyktingboenden. 

Ansvaret för brandskyddet ligger hos den som äger byggnaden och hos den som 

är nyttjanderättshavare, i dessa situationer troligtvis kommunen eller 
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Migrationsverket. Den kommunala räddningstjänsten bör genom råd och stöd 

vägleda nyttjanderättshavaren och fastighetsägaren angående brandskyddet i 

de tillfälliga boendena men det yttersta ansvaret för boendets brandskydd har 

alltjämt fastighetsägare och nyttjanderättshavare. 

Vad gäller kommunens ansvar för räddningstjänstens organisation och 

effektivitet så uttrycker LSO detta i generella mål och som beroende av den 

lokala riskbilden. I någon mån bör detta också kunna påverka hur 

räddningstjänsten arbetar under kriser eller andra särskilda 

samhällsstörningar som den trängda situationen kring flyktingmottagandet. 

Det är därför inte orimligt att kommunens räddningstjänst åtminstone 

tillfälligt försöker möta vissa brister i de tillfälliga boendena med egna åtgärder, 

t.ex. att hålla reda på var tillfälliga boenden finns, att vägleda kommunen och 

Migrationsverket i frågor kring brandskyddet och att åtminstone kortvarigt 

anpassa arbetssätt och beredskap. 
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