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• Teknisk kontroll 
• Transport av farligt gods 
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Utkom från trycket  
den 22 juni 2005 

Statens räddningsverks föreskrifter om 
behörighetskrav för antagning till utbildning 
enligt förordningen (2003:477) om 
utbildning i skydd mot olyckor; 
beslutade den 9 juni 2005. 

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 2 § förordningen 
(2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor1. 

Inledande bestämmelse 
1 § I denna författning anges de behörighetskrav som skall gälla för 
antagning till utbildning som Statens räddningsverk anordnar och som leder 
fram till examen  

1. i säkerhets- och räddningsarbete, 
2. som skorstensfejare, samt 
3. som skorstensfejartekniker. 

I författningen anges också de behörighetskrav som skall gälla för antagning 
till Räddningsverkets påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för 
brandingenjörer. 

Utbildning som leder fram till examen i säkerhets- och 
räddningsarbete 
2 § Behörig att antas till utbildning enligt 1 § första stycket 1 p. är den som 

1. har grundläggande behörighet i enlighet med de regler som gäller 
för högskolestudier enligt 7 kap. 4 – 6 §§ högskoleförordningen 
(1993:100), 

2. har lägst betyget Godkänd i kärnämnena svenska B eller svenska 
som andra språk B, matematik A, samhällskunskap A och engelska 
A efter genomgånget nationellt program i gymnasieskolan eller har 
förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, 

3. har körkort för bil med behörighet B, 
4. är simkunnig, 

                                                 
1 Förordningen senast ändrad 2004:1009. 
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5. uppfyller kraven enligt 4–7 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(AFS 1995:1) om rök- och kemdykning. 

Utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare 
3 § Behörig att antas till utbildning enligt 1 § första stycket 2 p. är den som 

1. har grundläggande behörighet i enlighet med de regler som gäller 
för högskolestudier enligt 7 kap. 4 – 6 §§ högskoleförordningen 
(1993:100) och 

2. har lägst betyget Godkänd i kärnämnena svenska B eller svenska 
som andra språk B, samt i matematik A. 

Utbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker 
4 § Behörig att antas till utbildning enligt 1 § första stycket 3 p. är den som  

1. har avlagt examen som skorstensfejare eller har avlagt motsvarande 
examen enligt äldre bestämmelser, 

2. har lägst betyget Godkänd i kärnämnena svenska B eller svenska 
som andra språk B, matematik A samt i samhällskunskap A efter 
genomgånget nationellt program i gymnasieskolan eller har 
förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, och 

3. har praktisk erfarenhet från verksamhet enligt 3 kap. 4 § lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor eller motsvarande verksamhet 
enligt äldre bestämmelser under sammanlagt tre år, varav minst ett 
år efter avlagd examen som skorstensfejare. 

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer 
5 § Behörig att antas till utbildning enligt 1 § andra stycket är den som, 
när utbildningen påbörjas, har avlagt brandingenjörsexamen enligt 
högskoleförordningen (1993:100), eller har fullgjort kursfordringar om 
minst 120 poäng av de 140 poäng som krävs för brandingenjörsexamen. 
 

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2005. 
2. Genom denna författning upphävs  

a) Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:1) om 
behörighetskrav för antagning till utbildning. 

b) Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:10) om 
behörighetskrav för antagning till utbildning för rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll. 

 
Statens räddningsverk 
 
CHRISTINA SALOMONSON 
 
 Lena Brunzell  
 (Centrum för risk- och säkerhetsutbildning) 
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